
Van particulier initiatief en overheidssubsidie

Het ontstaan van de Nederlandse leeszaalbewegingen de
stichting van een openbare leeszaalen bibliotheek

te Kampen

Dr. RJ. Kolman

Op 9. februari 1971 was het een halve eeuw geleden, dat Kampen, bijna
tien jaar na het initiatief tot oprichting, zijn openbare leeszaal en biblio
theek kreeg. Dit artikel had eigenlijk even v66r dat jubileum moeten
verschijnen. Door allerlei omstandigheden is het er niet van gekomen.
Toch hoop ik, dat deze studie actueel is gebleven, vooral nu de ge
meente en het bibliotheekbestuur pIannen uitwerken om voor onze
druk gebruikte en totaal uit haar behuizing gegroeide boekerij een
nieuw onderkomen te bouwen. Ondanks deze heuglijke samenwerking
blijft dit evenwel een feit: het ijveren voor een groot en modern biblio
theekgebouw heeft momenteel al veel langer geduurd dan de tijd die
eens het stichtingscornite heeft nodig gehad om tot de opening in 1921
te komen.
Het huidige leeszaalbestuur kan zich dan ook best de verzuchting van
een der toenmalige oprichters begrijpen, toen hij bij het vastleggenvan
de geschiedenisvan de totstandkoming, op de eerste bladzijde van een
eenvoudig dictaatschrift aldus begon: "WeIeene geschiedenis! Eene van
vele, vele jaren. Wie had nog durven hopen, dat zij komen zou, onze
openbare leeszaal?Maar zij is er. Op 't oogenblik der opening willen wij
stilstaan en onzen blik laten gaan over al die jaren van arbeid. Met dank
in het hart aan zoovelen, die eens vol moed hebben medegearbeid doch
door den dood of door vertrek naar elders niet het genot mochten
smaken den arbeid met goeden uitslag bekroond, te zien. Het is een
lange reis geweest".
Het verslagwaarvan ik hier het begin citeerde, is een inspirerende bron
van historische gegevens. Sinds 1911 was de eerste secretaris van het
oprichtingscornite, dr. DJ.A. Westerhuis, al begonnen met het maken
van aantekeningen en het bewaren van uitgeknipte kranteartikelen die
men voor de propaganda had geschreven.Toen Westerhuisin december
1916 metterwoon de stad verliet, droeg hij alles over aan de penning
meester, ds. C. Vis Jzn., die hem in zijn functie zou opvolgen. Dit ging
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begeleid van de aanmoediging om "het noodige volle dig in te schrijven"
en het zo voor "het nageslacht" te bewaren. Van die taak heeft de
doopsgezinde predikant zich met zoveel toewijding gekweten, dat de
inhoud van het dictaatschrift vanzelf tot verder onderzoek uitnodigt.

Hoe het groeide

De oorsprong van de uitleenbibliotheken voor de ontwikkelde burgerij
moeten wij plaatsen in de tweede helft van de achttiende eeuw. In
West-Europa was naast de aristocratie, de deftige regentenpatriciaten en
de hogeambtenarenkringen tijdens de Renaissance, de Barok en de Ver
lichting een steeds bredere laag van zeer gegoede burgers ontstaan. Die
notabelen waren - soms al vele generaties lang - door handel, bedrijf
of door intellectueel beroep tot welvaart gekomen. Zij hadden zich een
levensstandaard verworven waarbij ze zonder direct materiele zorgen
konden genie ten van de genoegens van het leven. Voor hen was er -- op
zeer uiteenlopende schaal natuurlijk - tijd en gelegenheid zich te ont
wikkelen. Zij beschikten over het geld voor het aanleggen van rariteiten
verzamelingen en voor het aanschaffen van boeken. Hun belangstelling
reikte verder dan de onmiddellijke omgeving van stad en gewest; per
schip, te paard of in karos kon men zich ver van huis begeven. Deze
"beschaafde" kringen beoefenden muziek en hadden belangstelling voor
dramatische kunst; in steden waar de mogelijkheid daartoe bestond,
werden de Italiaanse opera en het Franse theater bezocht. Meestal sier
den schilderijen en etsen van goede kunstenaars de wanden van de
huizen der bourgeoisie; een steeds smaakvoller meubilair kreeg aanvul
ling met kunstvoorwerpen uit verre landen als Indie, China en Japan. In
die stand gevoelde menigeen op den duur sterk de behoefte om met
gelijkgestemden in urenlange gesprekken of in eindeloze briefwisse
lingen van gedachten te wisselen. Deze burgers zochten elkaar op in
salons, koffiehuizen en societeiten, Daar bespraken ze onder het genot
van wijn, koffie en tabak de werken van verlichte filosofen, het krante
nieuws of het gepeperde commentaar uit een der Iaatst verspreide poli
tieke pamfletten.
Opvallend was dat bij dit alles juist diegenen zich naar voren drongen
die niet tot de staatskerk behoorden. AIle landen telden immers wel
inwoners die wegens hun geloof met een tweede- of derderangs behan
deling in het politieke en maatschappelijke leven genoegen moesten
nemen. In het ene geval waren het de hugenoten, in het andere de
katholieken - steeds de joden.
Ook in ons eigen Nederland traden achtergestelden naar voren. Het

166



waren speciaal de dissenters - d.w .z.: die protestanten die zich Of nooit
bij de "Grote Kerk" hadden aangesloten Of die synodaal eruit gewipt
waren. Bij die doopsgezinden, luthersen en remonstranten voegden zich
in bescheidener mate katholieken en joden; en ook wel ijverden gerefor
meerden! bij wie de tijdgeest iets had ontstoken, mee. Allen bij elkaar
stonden ze sceptisch tegenover de gevestigde kerk en de oligarchische
overheid. Velen van hen legden een uitdagende hervormingsgezindheid
- desnoods met wapengerammel begeleid - aan den dag en ze staan in
onze geschiedenis aangeduid als de Patriotten. Onder die arnbitieuzen,
die het afbrokkelende bolwerk der verweerde traditie aanvielen, wierven
de loges der Vrijmetselarij en de departementen van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen hun leden.
Het waren de dagen van het Rationalisme. Door zuiver verstandelijk
denken wilden de politieke vernieuwers de ideale verhouding van de
machten in de staat en de onaantastbare natuurrechten van de mens in
grondwetten vastleggen. De beoefenaren van de exacte wetenschappen
verwachtten door proefondervindelijke bewijzen achter de geheimen
der natuur te komen. AI vele tientallen van jaren bloeiden de wis-,
natuur- en scheikunde. Die wetenschappen werden zowel amateuristisch
als professioneel in geleerde genootschappen beoefend. Hoe langer hoe
meer ontstond er in die dagen behoefte aan degelijke voorlichting, maar
liefst niet te diepzinnig geformuleerd. De verlichte stedelingen wilden
weten wat er elders was uitgevonden, ontdekt of uitgedacht. De ency
clopedie kwam aan de markt als een onmisbare informatiebron voor
huiselijk gebruik. Groot was de vraag naar biografische en geografische
dictionaires; de uitgevers van dergelijke werken deden dan ook goede
zaken.
Uit die tijd stammen de leesgezelschappen. Hun bestuurders kochten de
door de leden gewenste lektuur niet aileen bij de gevestigde boekver
kopers in; ze bezochten ook de kermissen - toen nog jaarmarkten met
volksvermakelijkheden, waar reizende kooplieden uit binnen- en buiten
land het gegoede deel der stadsbevolking allerlei luxeartikelen te koop
aanboden en waar evenzeer een belangrijke handel in lektuur plaats
yond. In de leesgezelschappen circuleerden de boeken en tijdschriften in
portefeuilles. Nadat iedereen ze onder ogen had gehad, werden ze van
de hand gedaan of onder de leden zelf verdeeld. Maar menige leessocie
teit bewaarde de gelezen boeken en gebundelde periodieken in een kast;
zodoende werd een begin gemaakt met een bibliotheek, die men later
bij gestage groei nog wel uitbreidde met een leeskabinet - een zaaltje
waar bewaarde wetenschappelijke lektuur ter plaatse geraadpleegd kon
worden. Als aanduiding voor een op dergelijke wijze in omvang ver
meerderde instelling kwam de naam leesmuseum in zwang. Het spreekt
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vanzelf, dat de leden hoge contributies moesten betalen om hun stich
tingen met personeel en inventaris in stand te houden, en dat alleen zij
en hun gezinsleden daarvan gebruik mochten maken. Volledigheidshalve
dient nog vermeld, dat letterlievende burgers ook wel boeken betrokken
van leesbibliotheken die door bibliotheekhouders, vaak tevens boek
handelaren, geexploiteerd werden.
In de beschaafde kringen van de achttiende eeuw waren er genoeg die
de veranderingen op geestelijk gebied niet voor hun eigen standje wilden
reserveren. Ze koesterden het ideaal de brede massa van het yolk, die ze
eigenlijk niet kenden en die ze in woelige dagen zelfs vreesden, iets van
de grote vooruitgang mee te geven. Zo ergens dan was juist in de achter
buurten verheffing van geest en veredeling van gevoelens, of anders
gezegd: het bijbrengen van normen, smaak en praktische kennis wel zo
nodig als het uitdelen van voedzame levensmiddelen, degelijke kleding
en solide huisraad. Dit humanitaire werk is eerst goed op gang gekomen
in de negentiende eeuw. Kort na 1800 had de overheid het lager onder
wijs tot staatszaak gemaakt. Toch bleef tot de invoering van de leer
plicht - in 1900 - een groot deel van het gewone yolk in stad en dorp
analfabeet. In het gunstigste geval hadden de eenvoudige mensen enkele
jaren de armenschool bezocht. Doorgaans vertoonde hun elementaire
kennis grate hiaten. Zij hadden vroeger te gemakkelijk kunnen spijbe
len. Hun ouders zullen hen ook, ter wille van het gezinsinkomen, voor
seizoenarbeid in de fabriek of op de akker thuis hebben gehouden. En
bij ziekte van moeder kwam het huishouden vanzelfsprekend op de
dochters te rusten. Over het algemeen was de gewone man onverschillig
voor ontwikkeling.
De opvoeding van het yolk is sinds 1784 met grote ijver voorgestaan
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De stichters bevorder
den beter onderwijs met goede leerboeken en zorgvuldig opgeleide
onderwijzers. Daarnaast deelden zij onder de volwassen volksmensen in
uiterst bevattelijke stijl geschreven boekjes over allerlei nuttige onder
werpen uit, om hen op die marrier nog iets van hun achterstand te laten
inhalen. Ten einde deze lektuur des te gernakkelijker te verspreiden
kwamen de Nutsleden van het Haarlemse departement in 1791 op de
gedachte een volksbibliotheek in te richten. De bloeitijd van de Maat
schappij valt in de negentiende eeuw en het Nut heeft toen zijn werk
zaamheden zo uitgebreid, dat er tegen de eeuwwisseling in de verschil
lende departementen tezamen meer dan 330 volksbibliotheken aan
wezig waren.
Het waren evenwel niet alleen de Nutsdepartementen die zich met het
open en van volksbibliotheken verdienstelijk maakten. Op den duur zijn
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ook eenvoudige, kleine boekerijen met een positief-christelijke inslag
ontstaan. De orthodox-protestanten beheerden die al in de eerste helft
van de vorige eeuw. En later heeft het Nederlands Werkliedenverbond
Patrimonium vrijwel onmiddellijk na de oprichting in 1875 geijverd
voor eigen bibliotheken in de onderafdelingen, waar voor alles boeken
"die de waarheid des Christendoms staven", werden verzameld. Ons
katholiek volksdeel heeft zijn eerste parochiebibliotheken omstreeks
1830 gesticht. Een 30 a 40jaar later nam de Sint-Vincentiusvereniging
eveneens de inrichting van volksbibliotheken onder haar doelstellingen
op.
Ret is weI zeker, dat slechts weinig mensen uit de werkelijke volksklasse
van al deze boekerijen gebruik hebben gemaakt. Alleen de besten trok
ken er heen, de grote massa las weinig verheffende colportageromans of
in de meeste gevallen niets.
De "fatsoenlijke" burgerij heeft na het midden van de vorige eeuw nog
ander maatschappelijk werk gedaan, dat we om de later eruit voortge
komen activiteiten in de bibliotheeksfeer mogen trekken. Ook nu weer
waren het in de regel leden van het Nut die zich hiervoor moeite ge
troostten. Ret initiatief ertoe schijnt voortgekomen te zijn uit ergernis
aan het lanterfantend stadsproletariaat op de zondagmiddagen en -avon
den tijdens de wintermaanden. De hogere standen hadden er weI wat
voor over om de luidruchtige leeglopers van de straat te halen en ze
onder goede leiding een paar uur zinvol bezig te houden. Gelden werden
ingezameld. Soms gaf het gemeentebestuur nog een kleine subsidie. En
dan konden volksvoordrachten ofvolksvoorlezingen in een schouwburg
zaal worden georganiseerd. Ret binnengelokte "volk" werd onthaald op
toespraken met een sterk moraliserende inhoud en op populair-weten
schappelijke causerietjes, of anders op voordracht van humoristische en
sentimentele novellen in een omlijsting van enig gemakkelijk aanspre
kend rijmwerk. De organisatoren stelden zich tot taak het yolk gevoel
voor stijl bij te brengen en praktisch inzicht in de meest elementaire
levensvragen; en als het kon, het vermogen aan te kweken tot het ge
nieten van heel eenvoudige literatuur. Bij zo'n gebeurtenis hoorde een
onderbreking voor een aangeboden of een spotgoedkope consumptie.
Soms diende ook muziek, zelfs hier en daar weI een dansje, als afwisse
ling tussen de woordenvloed. Toch liepen deze met zorg voorbereide
bijeenkomsten vaak uit de hand en menig cornite moest ze tenslotte
wegens onoverkomelijke ordeproblemen staken - het viel niet mee de
aandacht van een weinig tot luisteren geoefend gehoor vast te houden.
Uit de volksvoordrachten zijn in de laatste decennia van de vorige eeuw
hier en daar volksleeszalen voortgekomen. In die lokaliteiten waren de
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leestafels voorzien van een uitgezochte verscheidenheid aan kranten en
tijdschriften. Deze leeszalen waren vooral ingericht om de werklieden
van het jeneverdrinken af te houden. Men trachtte de overal florerende
kroegen en tapperijen concurrentie aan te doen met chocolade en bier,
met domino- en damspel, met warmte, licht en gezelligheid. Het doel
was in zo'n gelegenheid de positief.gerichte arbeider op te vangen, hem
vriendschappelijke verbondenheid met de andere leden van de "volks"
societe it - een gedeeltelijke nabootsing van de geslaagde "heren-Socie
teit - te doen gevoelen.
Hier zou hij dagelijks actueel nieuws onder ogen krijgen, hier zou hij
met zijn kameraden over het gelezene kunnen discussieren. Wij zijn dan
al in de tijd beland, dat de werklieden niet meer tot de paupers worden
gerekend, maar als een klasse met ontwakend bewustzijn herkend -
arbeidersverenigingen en vervolgens vakverenigingen kwamen tot stand.
De organisatoren van deze volksleeszalen waren, naar het mij voorkomt,
in de regel jong-liberalen. Zij zorgden ook voor lezingen over eigentijdse
maatschappelijke problemen. Wat bij hen naast idealisme zwaar woog,
was bij de binnengekomen arbeider de propaganda van het socialisme te
neutraliseren; en verder ging het hun erom dat gedeelte van de werk
mansstand dat nog voor geen organisatie had gekozen, niet uitsluitend
aan de werfactie van de confessionele arbeidersverenigingen over te
laten. Zij zullen met hun leeszaalleden een vrijzinnige kern voor werk
liedenverenigingen, eventueel vakverenigingen, hebben willen vormen.
Immers na 1887 werd in twee etappes het kiesrecht uitgebreid. In een
niet te verre toekomst dreigde de invoering van het algemeen kiesrecht.
En volgens de jong-liberalen mocht men het leggen van contacten met
de brede arbeidersmassa niet verwaarlozen, anders zou er voor de libe
rale politiek weinig toekomst zijn.
In ons land viel. dus in de bibliotheekwereld van de burgerij de oude
standenmaatschappij te herkennen. De fatsoenlijken, deftigen en ont
wikkelden hadden hun leesmusea en leeskabinetten; ze financierden die
zelf met hoge contributies. Voor de bescheiden burgerij en het gewone
yolk stonden apart en duidelijk herkenbaar de volksbibliotheken en de
volksleeszalen open. Die instellingen hielden zich staande dankzij de
geldelijke hulp en het organisatorische werk van sociaal bewogen men
sen uit de bemiddelde bovenlaag van de bevolking. Deze indeling in
tweeen heeft in ons land ten gevolge van een te lang aanhoudende
economische achterlijkheid zo goed als de hele vorige eeuw voortge
duurd.
Engeland heeft op dit gebied iets anders te zien gegeven. Het heeft als
eerste industriele mogendheid ter wereld ook het eerst de medicijnen
tegen de kinderziekten van de industrialisatie moeten zoeken. Buiten
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het Parlement hadden de arbeiders en radicalen zich jarenlang geroerd
om hun misnoegen met de erbarmelijke sociale toestanden in hun land
kenbaar te maken. Tegen het rumoer van de trade-unions en de Char
tisten had de regering herhaaldelijk met kracht moeten ingrijpen. Een
dieptepunt van ellende doorstond de arbeidende klasse in de jaren 1845
en '46 - twee jaren van grauwe honger wegens aardappelmisoogst en te
hoge graanprijzen. Maar de sombere gestemdheid in Engeland maakte
vrij spoedig plaats voor een gewonnen vertrouwen in de toekomst.
Liberale economen hadden de politieke machthebbers voor hun stelling
weten te winnen, dat invoering van een stelsel van voIledige economi
sche vrijheid de oplossing van hogere lonen en lagere prijzen lOU bren
gen. WeIlicht zou ook een belangrijke uitbreiding van het kiesrecht niet
lang meer op zich laten wachten en een groter deel der mannen politiek
mondig maken. De redelijkheid scheen te zullen zegevieren en deze
overtuiging miste haar uitwerking niet - de revolutie die in 1848 zoveel
landen van het continent beproefde , kreeg geen vat op Engeland. De
Engelsen leken als bij intuitie te voelen, dat ze de maatschappelijke en
politieke moeilijkheden te boven waren, dat hun eiland met het groot
ste industriele produktievermogen een tijdperk van grote welvaart tege
moet ging en dat ook aIle landgenoten in die voorspoed zouden delen.
In het licht van dit liberale optimisme wilde men in Engeland - waar
overigens een duidelijk onderscheid tussen de verschillendestanden nog
een lang leven toebedeeld bleef - geen filantropie op bibliotheekgebied
meer; daar had een enigszinsparadoxaal eenheidsbesef de standenbiblio
theek overwonnen. In 1850 was de "Public-Library-act" aangenomen.
Krachtens die wet mochten gerneenten van minimaal 10.000 inwoners
per jaar een halve penny op elk £. geinde belasting besteden aan de
oprichting van bibliotheken en musea. Aan die bibliotheken werden
leeszalen verbonden waar de bezoeker in alle rust tijdschriften, kranten
en boeken kon lezen of in plaatwerken, atlassen, dictionaires en ency
clopedieen bladeren. En bijna gelijktijdig werd de Public Library in de
Verenigde Staten geintroduceerd. In beide Angelsaksischelanden ging
de stoot in opwaartse richting van de overheid uit. Daar werd de open
bare leeszaal-bibliotheek betaald uit de algemene middelen; daar zag
men dit lektuurcentrum voor de woongemeenschap geheel als een
voortzetting van het openbaar onderwijs. Geweldig was dan ook de
hoge vlucht die daar de nieuwe bibliotheken namen. Zo .telden Groot
Brittanie en Ierland in 1897 weI 330 van dergelijke insteIlingen, waar
van er 265 in het eigenlijke Engeland hun diensten verleenden. In de
Verenigde Staten kwamen er toen 627 voor en daar werden dan nog
alleen de boekerijen opgegeven die over ten minste 3.000 banden be
schikten.
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In ons land is het halverwege de vorige eeuw het Tweede-Kamerlid
mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis geweest die van het bibliotheek
wezen op basis van particulier initiatief afwilde. Met grote waardering
voor wat in het Engelse Parlement was aangenomen, probeerde hij iets
van diezelfde aard voor ons land tot stand te doen brengen. Hij greep
daarvoor de behandeling van de gemeentewet door Thorbecke aan en
bepleitte, in afwijking van het Engelse voorbeeld, zelfs de opneming van
een artikel waarin de gemeentebesturen tot het onderhouden van biblio
the ken verplicht werden. Met die zienswijze heeft hij het niet van de
minister kunnen winnen. Toch sprak Thorbecke nadrukkelijk de wens
uit, dat de gemeentebesturen uit eigen beweging openbare leeszalen
zouden stichten. Maar deze aansporing heeft nergens gehoor gevonden.

Een hernieuwde en ditmaal uitgebreidere belangstelling voor het Angel
saksische bibliotheektype heeft in ons land meer dan veertig jaar op
zich laten wachten. Ze is het gevolg geweest van grote, maar wat laat
gekomen veranderingen die zich in de Nederlandse samenleving hadden
afgetekend. Het grootbedrijf, gebruik makend van stoomkracht, was na
1860 geleidelijk ingeburgerd. Door het opnemen van veel werkvolk van
het platteland begonnen vele steden uit hun oude vestingwallen te
groeien. Over het hele land ontstond een spoorwegnet; buurtspoor
wegen met gezellige stoomtrammetjes doorbraken het isolement van
meer afgelegen streken. In de laatste jaren van de eeuw kwamen de
fietsen in de mode, aanvankelijk nog als vervoermiddel van de gegoeden.
Onderwijl had zich de overgang van de zeil- naar de stoomvaart vol
trokken. Het onderwijs was verrijkt met de moderne H.B.S. van Thor
becke. Dit nieuwe, geslaagde schooltype heeft een heilzame invloed
gehad op het eenzijdige leerplan van het gymnasium, waaraan nog te
veel de afstamming uit de volkomen verouderde Latijnse school te her
kennen viel. De behoefte aan goed onderwijs ging in steeds breder krin
gen leven. Niet langer gaf in het land een van rijkdom en deftigheid
verzadigde burgerstand met zijn aileen op staatsrecht en handelspolitiek
gerichte belangstelling de toon aan. De jong-liberalen - meestal van
minder hoge afkomst - had den zich op de voorgrond gedrongen. Hun
aandacht was meer op maatschappelijke hervorming gericht. Een van
hun wensen was het verschaffen van goed en goedkoop onderwijs. Hun
streven had tot resultaat, dat de middengroepen en zelfs de arbeidende
klasse zich in het onderwijsprobleem betrokken voelden. De emancipa
tiestrijd zette goed in: velen wilden zich door persoonlijke inspanning in
de samenleving naar boven werken. Ten behoeve van het lager onderwijs
woedde er al vele jaren een felle strijd om het al of niet subsidieren van
het bijzonder onderwijs. Dit intensiveerde het politieke leven: verschil-
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lende plaatselijke kiesverenigingen verbonden zich tot een partij met
een secretariaat en een programma, andere bundelden zich samen tot
een landelijke organisatie van lossere structuur. Nadat het dagbladzegel
was afgeschaft en de pers dus aanmerkelijk goedkoper nieuws kon ver
spreiden, nam het krantenlezen enorm toe. Voor steeds bredere lagen
van de bevolking werd het eigen, enge wereldje doorbraken.
De Beweging van Tachtig vergrootte de belangstelling voor de Neder
landse en de buitenlandse literatuur. Tot die periode waren alleen de
gegoede standen door hun leeskabinetten, en dan nog speciaal in de
grate steden van het westen, redelijk goed geinforrneerd geweest. Maar
geleidelijk kwam er ook in de kleine steden een graeiend aantal van hen
die door een overvloed aan kranten, tijdschriften en boeken wilden
kunnen volgen wat er in de wereld omging. Dat zullen in de eerste
plaats mensen met een middelbare en academische opleiding zijn ge
weest; onder hen waren er die soms door eigen aanschouwing wisten,
hoever Engeland in dit opzicht op Nederland voorlag. Vervolgens ge-:
voelden de onderwijzers en onderwijzeressen een gelijke behoefte. Zij
waren de knappe koppen uit de bescheiden burgerstand. Zij hadden als
jongelui in de gelukkige omstandigheid verkeerd, dat hun ouders ter
wille van hun opleiding bereid waren geweest zichzelf veel te ont
zeggen en dat thuis voor de onontbeerlijke rust voor geconcentreerde
stu die werd gezorgd. Maar over veel goede lektuur hadden de "door
lerenden" niet kunnen beschikken. Voor hen waren de leesmusea en
leeskabinetten wegens het standskarakter en de hoge contributies on
toegankelijk geweest. En waren die hinderpalen bij bescheidener instel
lingen van dat slag te overwinnen geweest, dan was het verouderde en
louter op ontspanning afgestemde boekenbezit weer tegengevallen. De
primitieve volksbibliotheken konden natuurlijk in geen enkele behoefte
voor bijzondere studie voorzien. Vandaar dat ook de idealisten die zich
het lot der werklieden aantrokken en die hun beschermelingen tracht
ten te leren, hoe zich te organiseren en hoe bepaalde fondsen te vor
men, iets anders wilden. Zij kenden juist de noodzaak voor de eniger
mate ontwikkelde arbeider tot vergroting van zijn kennis om zich wel
dra als slagvaardig en deskundig vertegenwoordiger van zijn vakvereni
ging aan de onderhandelingstafel met de werkgevers te zetten.
De belangrijke verandering op bibliotheekgebied in ons land is begon
nen in het jaar 1892, en wel met de stichting van de openbare leeszaal
van Utrecht. Deze eerste leeszaal volgens een nieuwe opzet kreeg nog
niet dadelijk de kenmerkende trekken van de Public Library, want hoe
wel het een leesgelegenheid werd met een neutraaI bcekenbezit waarvan
de beIangstellenden kosteloos gebruik konden maken, toch ontbraken
nog een afdeling voor de uitlening van boeken en de noodzakelijke
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steun van de overheid. Eerst op het Congres voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde te Arnhem in 1893 werd een warm pleidooi gehouden
voor de combinatie leeszaal en uitleenbibliotheek in de trant van de
Public Library; daar werd ook de Engelse zienswijze verdedigd dat zo'n
instelling moest voortbouwen op de grondslag door het onderwijs bij de
bezoekers gelegd. Er volgde een discussie tussen voor- en tegenstanders,
maar bij de congressisten bleef, vreemd genoeg, toch duidelijk de voor
keur voor de volksbibliotheken overheersen. Nu werd er al enige tijd in
de kringen van het Nut een grondige reorganisatie van de eigen volks
bibliotheken overwogen. Maar de Maatschappij zou wegens gebrek aan
de nodige middelen nooit een diepingrijpende verandering tot stand
kunnen brengen.
De leeszaalgedachte werd enkele jaren daarna met veel meer klem nog
en voor een geheel ander publiek bepleit door de gemeentesecretaris van
Dordrecht, mr. A.R. Zimmerman. Hij richtte zich in 1898 in een
artikel tot de Nederlandse gerneentebesturen.? In zijn betoog verweet
hij met name de overheden van de kleine provinciesteden kortzichtig
heid. Hun beleid was te uitsluitend op de bevordering van materiele
welvaart gericht. De bloei van de gemeente werd aileen afgemeten aan
de winst door fabrikanten, zakenlieden en middenstanders gemaakt.
Maar ondertussen verschraalde er het geestelijk klimaat. Vele gegoeden
trokken eenvoudig weg, omdat ze nergens gelegenheid had den tot het
lezen van tijdschriften en nieuwe publicaties om zo hun belangstelling
op allerlei gebied te bevredigen. Een gemeentebestuur mag nu juist niet
dat verwaarlozen wat het leven in de toevertrouwde gemeenschap pret
tig maakt. Het dient de aantrekkelijkheid van de woonplaats op ver
schillende manieren te bevorderen en weI .in het bijzonder door het
oprichten van een openbare leeszaal. Zo'n inrichting kan tot stand
komen van gemeentewege of anders door de toewijding van particu
lieren, geholpen met gemeentesubsidie. Volgens Zimmerman moeten
geinteresseerden gratis of tegen betaling van een kleine contributie wor
den binnengelaten. En ze zouden in die openbare leeszaal zoveel moge
lijk leesstof van verschillende aard moeten kunnen aantreffen. Door de
inrichting van een dergelijk lektuurcentrum en door de aanleg van
parken en sportterreinen zou een gemeentebestuur de bevolking kunnen
vasthouden, want de hele sfeer in de woongemeenschap zou er aange
namer op worden. En verder redeneerde de schrijver ald us: "Het is
volkomen verdedigbaar dergelijke gemeentebibliotheken kosteloos toe
gankelijk te stellen. Waar men zich voor het eerste onderricht bijna
verarmt, is het niet inconsequent ten behoeve van het behoud en van de
vermeerdering der ontwikkeling eveneens gelden beschikbaar te stell en,
en waar wandelparken door penningen van allen, ook van hen, die niet
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wandelen kunnen of er afkerig van zijn, worden bekostigd, daar is even
zeer reden een andere genieting van het leven, zonder betaling bereik
baar te maken",
Dit artikel leidde tot de onmiddellijke oprichting van een openbare
leeszaal in Dordt. Hier kon de hele bevolking zonder onderscheid
terecht; het werd dus geen "volksbibliotheek" en ook geen "lees
museum". Ten aanzien van de samenstelling van het bestuur en ook van
de aan te schaffen lektuur werd "strikte" onzijdigheid beloofd. Van de
gemeente kreeg men van het begin vrij de beschikking over het voor
malige schilderijenmuseum; en in 1905 volgde de ondersteuning in de
exploitatie. Zo ontstond daar in 1898 het eerste werkelijke evenbeeld
van de Public Library in Nederland. De Dordtse formulering van het
fundamentele doel van een leeszaal stond model voor aile redacties van
leeszaalstatuten elders.
Het voorbeeld van Dordrecht werd in 1903 door Groningen nagevolgd
en in 1905 door Den Haag en Leeuwarden. Op een vergadering van.
vertegenwoordigers der vijf reeds bestaande leeszalen met die van de
gemeentebibliotheek te Rotterdam kwam in 1906 de stichting van een
Centraal Bureau tot stand; het voorlopig beheer ervan nam de Dordtse
leeszaal op zich. Twee jaar later volgde de stichting van de Vereniging
voor Openbare Leeszalen in Nederland, die gevestigd werd in Den Haag.
Weldra verhuisde ook het Centraal Bureau naar de Residentie. Van dit
bureau is de invoering van een uniforme administratie voor aile aange
sloten leeszalen uitgegaan, waardoor het hoofdkwartier de beschikking
kreeg over onderling vergelijkbare cijfers voor een onontbeerlijke statis
tiek. Het bureau is in 1911 opgeheven. De werkzaamheden zijn toen
overgenomen door de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen in
Nederland, de gereorganiseerde opvolgster van de in 1908 gestichte
vereniging.
In de Vereniging voor Openbare Leeszalen traden twee democratische
mannen op de voorgrond, bij wie ik even moet stilstaan. Dat waren de
voorzitter en de secretaris, dr. D. Bos en dr. H.E. Greve.
Bos was politicus. In 1901 had hij in de Tweede Kamer de zetel van het
kiesdistrict Winschoten veroverd; sindsdien verdedigde hij er de opvat
tingen van de Vrijzinnig Democratische Bond. Met zijn verkiezing tot
voorzitter van de Vereniging had men in 1908 een bijzonder gelukkige
greep gedaan. En dat was op dat tijdstip, zoals we weldra zullen zien,
van het grootste belang. Bos had alle kwaliteiten voor het leiden van een
organisatie die zich nog waar moest maken en die vooral de welwillende
belangstelling van de staat der Nederlanden voor haar doelstelling moest
opwekken. De eerste voorzitter stond algemeen bekend als uitermate
bekwaam: hij beschikte over een grote werkkracht, had een brede blik,
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sprak helder en overtuigend; daarbij had hij een goed voorkomen en een
bijzondere manier om anderen voor zich in te nernen ' . Deze geboren en
getogen Groninger stamde uit een familie van kleine middenstanders;
zijn vader was horlogemaker geweest. Via de H.B.S. en de universiteit
had hij het tot leraar in de wis- en natuurkunde gebracht. Van het
middelbaar onderwijs was hij overgestapt naar het inspecteurschap bij
het lager onderwijs. Bos had indertijd de aandacht op zich gevestigd
door zijn boek Onze volksopleiding (1898), waarin hij zich een groot
voorstander van goed volksonderwijs toonde en zijn bezwaren tegen de
traditionele standenschool kenbaar maakte. Ais onderwijsman van grote
visie bepleitte hij toen al onderwijshervormingen die nu voor een
belangrijk deel in de Mammoetwet zijn verwerkelijkt. Het ligt dan ook
wei voor de hand, dat wij hem in 1909 onder de oprichters van het
eerste Nederlandse Lyceum in Den Haag aantreffen. Bovendien achtte
hij het invoeren van pedagogie en psychologie aan de universiteiten ten
dienste van studenten die leraar wilden worden, noodzakelijk. Bos zag
als voornaamste doel van de maatschappij de opvoeding van het yolk.
En die zedelijke en geestelijke verheffing moest ook buiten het onder
wijs worden aangepakt. Grote bewondering had hij voor de activiteiten
van de Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen. Hij wilde de volksvoor
drachten goed organiseren en op een hoog peil brengen. Natuurlijk
hechtte hij in dit verband ook zeer veel waarde aan de stichting van
openbare leeszalen" .
De secretaris was de grote deskundige op bibliotheekgebied. Niemand
heeft destijds als hij inhoud aan de veldwinnende leeszaalgedachte ge
geven. Dat heeft hij in het bijzonder gedaan in zijn proefschrift Open
bare leesmusea en volksbibliotheken, door hem in 1906 verdedigd.
In die publicatie is hij ervan uitgegaan, dat het zijn nut kon hebben,
de geinteresseerden hier in het land een duidelijk onderscheid tussen de
openbare leeszaal en de volksbibliotheek v66r te leggen. Daarbij putte
hij uit de belangrijkste ervaringen die uit het bibliotheekwerk in binnen
en buitenland vielen af te leiden. Het schept enige verwondering, dat de
promovendus om een niet al te overtuigend motief bleef hangen aan het
gebruik van het woord leesmuseum; dat woord toch moest associaties
oproepen met de oude bibliotheek van de gegoede burgerij - iets wat
hij overigens allerminst wilde.
Het kardinale verschilpunt tussen volksbibliotheken en open bare "lees
rnusea" zag hij in de bestemming van beide instellingen. Bij de eerste
soort richten mensen van hogere stand meestal om filantropische rede
nen, soms ook met ideele bijbedoelingen, een leesgelegenheid in voor
onbemiddelden en onontwikkelden. Op die manier wordt een scheids
lijn getrokken tussen "het volk" en "de meer-ontwikkelden". En zo'n
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gedragslijn heeft een zeer nadelig gevolg: in die volksbibliotheek komt
het publiek als het ware "op een eiland; onvruchtbaar en gering van
omvang", te zitten, want het krijgt daar geen lektuur in handen waaraan
het zich kan optrekken ~ de boekenvoorraad bestaat bijna uitsluitend
uit ontspanningslektuur en dan merendeels van een armzalige inhoud.
Daarentegen willen de stichters van openbare leesmusea de lezers hulp
middelen verschaffen die niet zozeer tot hun ontspanning maar juist
ook tot hun zelfontwikkeling zullen strekken. Bet openbaar lees
museum zal een opvoedkundige functie in het maatschappelijk leven
moeten vervullen en zowel direct als indirect moeten aansluiten bij het
openbare onderwijs ~ toen, nog v66r de algemene gelijkstelling van het
bijzonder onderwijs, de norm! Daar hoort bijeengebracht te worden
alles wat bij onderwijs, bij vakopleiding, bij voorlichting in maatschap
pelijke vraagstukken onmisbaar is. Bet zal de plaats moeten worden
waar de technisch werkende arbeider, de kantoorman en de onderwijzer
zich de nodige informatie zullen kunnen verschaffen; maar ook de ge-·
legenheid waar mensen met algemeen culturele belangstelling, met een
verwende smaak en een grote belezenheid werk van hun gading vinden.
De werkman zal door publica ties in de plaatselijke pers aangemoedigd
moeten worden om de weg naar deze bibliotheek en leeszaal te vinden,
door de hulpvaardigheid van het personeel moet hij zich er zo spoedig
mogelijk thuisvoelen; zo voorgelicht en geholpen zal hij van lieverlede
naar betere boeken die zijn meer ontwikkelde medeburgers lezen, leren
grijpen. Maar dan is het vooral nodig, dat hij binnen afzienbare tijd
verkorting van zijn arbeidsdag krijgt, want zonder die verworvenheid zal
hij boven zijn boeken in slaap vallen. Wat de socialist Greve voorstond
was volledige democratise ring van het bibliotheekwezen en hij hoopte
vurig, dat de arbeider deze nieuwe mogelijkheid tot zijn geestelijke
ontwikkeling zou aangrijpen.
In 1906 was Greve ambtenaar bij de bibliotheek van de Tweede Kamer
geworden; in deze functie is hij tot 1910 gebleven. Onderwijl heeft hij
een reeks van artikelen over openbare leeszalen gepubliceerd in het
Sociaal Weekblad. In 1908 nam hij de redactie van De Boekzaal op zich,
terwijl hij in datzelfde jaar in Dordrecht een rede hield over het onder
werp "Wat kan een nationale vereniging voor het openbare bibliotheek
wezen in Nederland doen?" Deze rede heeft juist tot gevolg gehad, dat
op 18 april daaraanvolgende te Utrecht de Vereniging van Openbare
Leeszalen in Nederland werd gesticht. Met dit alles is Greve onder de
vele enthousiaste pioniers eigenlijk de grootste pleitbezorger voor de
leeszaalgedachte in ons land geworden. Met zijn grote journalistieke
aanleg, tijdens zijn gymnasiumjaren al gebleken en later in het bekende
Amsterdamse studentenblad Propria Cures en in De Kroniek en Het
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Volk verder gevormd, kon hij ook goed kracht aan de propaganda geven .
en vaart brengen in de organisatie op landelijk niveau. Zijn blad De
Boekzaal werd het officiele orgaan van de nieuwe vereniging van open
bare leeszalen> .

De keuring van het gewas

De eerste openbare leeszalen en bibliotheken in Nederland zijn gesticht
met particuliere gelden. De ongewone opzet was evenwel duur. De be
sturen streefden naar een zo gevarieerd mogelijk boekenbezit; ze wilden
naast een leeszaal met kranten, brochures en tijdschriften eventueel nog
beschikken over een apart zaaltje waar het publiek encyclopedieen,
woordenboeken, jaargangen van belangrijke periodieken en hand
boeken kon raadplegen; dan dienden er een kamer voor een bibliothe
caris te zijn, een ruimte voor een boekbinder, en als het even kon, een
vertrek voor het houden van lezingen en het inrichten van tentoonstel
lingen. Aangehouden werd op openingstijden van's morgens tien tot's
avonds tien. Er moest voortdurend "ontwikkeld, beschaafd en verant
woordelijk" personeel aanwezig zijn. Bovendien was er veel meubilair
nodig. Het spreekt vanzelf, dat het niet gemakkelijk was, op korte
termijn voldoende kapitaal bijeen te brengen. De besturen en oprich
tingscomites traehtten hun kassen te vullen door stug volgehouden
propaganda en uitgebreid huisbezoek met intekenlijsten. In principe liet
men de bezoekers kosteloos toe. Voorlopig, in afwachting van tot dan
nog onzekere mogelijkheden, kregen alleen de leden boeken mee naar
huis. De contributies waren zo gesteld, dat het lidmaatschap voor nie
mand een beletsel behoefde te zijn. In Dordrecht had het bestuur het
laagste minimum bepaald, namelijk een kwartje per jaar; andere lees
zalen vroegen het dubbele. Verder liet men het aan ieder lid over om
naar draagkracht in de exploitatie te contribueren.
Door de grote toeloop bleek de particuliere finaciering spoedig ontoe
reikend. De leeszalen - met uitzondering van de gemeentelijke biblio
theek van Rotterdam - hadden om die reden behoefte aan geldelijke
steun van de gemeentebesturen. Uiteraard kwamen die niet uit zichzelf
te hulp; ze moesten worden bewerkt, en had dat aansporen succes, dan
vielen de toegekende bijdragen nog bescheiden uit. De eerste gerneente
lijke subsidies werden pas in 1905 en 1906 gevoteerd. In 1907 heeft
men ook het rijk aangesproken: het Centraal Bureau diende een aan
vraag voor .f5 .150 in het liberale minderheidskabinet-De Meester" , dat
zich alleen bij de gratie van de sociaal-dernocraten kon handhaven. Een
regeringsvoorstel om de gevraagde subsidie te verlenen stuitte in de
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Staten-Generaal bij de begrotingsdebatten op een grotere tegenstand
dan de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken, mr. P.
Rink, en de voorstanders van de leeszalen hadden verwacht. De drie
confessionele partijen stemden in de Tweede Kamer op principiele gron
den en bloc tegen. Ze vonden, dat een actie, voortgekomen uit particu
lier initiatief, niet vanwege het rijk gesteund behoefde te worden. Hun
bezwaren waren voornamelijk van pedagogisch-religieuze aard. Daarom
waren ze volstrekt niet ingenomen met de voorgestane onpartijdigheid.
Het merendeel van deze Kamerleden zag de open bare leeszaalbeweging
gehee'] als een onderneming van vrijzinnigen en roden. Die zienswijze
was maar gedeeltelijk juist, want hier en daar had den antirevolutionaire,
christelijk-historische en katholieke voorstanders in leeszaalbesturen en
opiichtingscornites zitting genomen. En in de gemeenten waar het ver
zoek om bijstand aan de orde was gekomen, had den raadsfracties van de
rechtse partijen aan de toekenning meegeholpen. .
Dit niet meegaan van rechts in de Tweede Kamer was een geweldige
tegenvaller voor de leeszaalbeweging, wat niet helemaal werd wegge
nomen door het feit, dat het regeringsvoorstel toch de meerderheid
kreeg. In de Eerste Kamer lag de verhouding heel ongunstig. Sinds
dr. A. Kuyper in 1904 de onwillige Kamer naar aanleiding van een wet
op het hoger onderwijs had laten ontbinden, beschikte rechts er over
een overmacht, doordat v66rdien enige Provinciale Staten aI in die rich
ting waren omgegaan. In 1907 konden 31 confessionele senatoren het
tegen een rest van 19 niet-confessionele opnemen. Niettemin werd de
begroting van Binnenlandse Zaken aangenomen. Daar deze Kamer zich
aileen mag uitspreken over de begroting in haar geheel, kon zij om een
geringe post als die voor de leeszalen de minister toch niet ten val
brengen.
De zwakke regering-De Meester is op 21 december 1907 in de behande
ling van de defensiebegroting gebleven. De aanval was ingezet door de
leider van de antirevolutionaire Tweede Kamerfractie, mr. Th. Heems
kerk. De uitwerking ervan was evenwel groter dan Heernskerk had be
doeld: na de afkeuring van het beleid van de desbetreffende minister
traden al diens collega's af. Alles gebeurde zo onverwachts, dat de situa
tie zich niet voor Kamerontbinding leende. Logisch gevolg was, dat de
verwekker van de crisis zelf de opdracht tot de formatie van een nieuwe
regering kreeg. Er kwam ook nu weer een minderheidskabinet, omdat
rechts op niet meer dan 49 stemmen in de 100 leden tellende Tweede
Kamer kon rekenen, Heemskerk zou de landszaken gaande moeten hou
den tot de gewone, periodieke verkiezingen van 1909. Dit coalitie
kabinet bestond uit drie antirevolutionaire, drie katholieke en drie neu
trale ministers. Opmerkelijk was, dat de christelijk-historischen er niet
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aan deelnamen, maar de nieuwe premier had van die partij de verzeke
ring gekregen, dat ze hem van harte zou steunen.
Met een coalitieregering van confessionelen, een in meerderheid rechtse
Eerste Kamer en een weinig homogene oppositie van links in de Tweede
Kamer leek de zaak van de leeszaalbeweging er slecht voor te staan.
Geen wonder, dat de kort daarop gestichte Vereniging van Openbare
Leeszalen in Nederland de dringende behoefte gevoelde, een politieke
figuur van het slag van dr. Bos tot voorzitter te nemen. Toch hebben de
openbare leeszalen van de verandering - hoe vreemd het ook moge
klinken - geen nadeel ondervonden. Dat valt in het bijzonder te danken
aan het feit, dat Heemskerk regeringsleider werd en niet zijn partij
genoot Kuyper, die toen trouwens ook geen lid van de volksvertegen
woordiging was". De grote Abraham was nog weI altijd de hartstochte
lijke vereerde voorman van de "kleine luyden", maar de belangrijkste
politici van rechts wensten hem niet als minister-president terug, en in
die geest hebben zij de Kroon geadviseerd. Koningin Wilhelmina stemde
geheel met het advies in; zij schijnt weinig sympathie voor die domi
nerende persoonlijkheid te hebben kunnen opbrengen". Heemskerk was
bij deze politieke constellatie een veel geschiktere figuur dan de oud
premier die zowel door zijn agressief schermen met zijn antithesege
dachte? als door zijn reactie op de spoorwegstakingen van 1903 bepaald
niet gezien was in het andere kamp. Eerstgenoemde was een man uit
een heel ander milieu, geen geharnast theoloog maar een gematigd
jurist, geen geleerde maar een practicus. De liberalen en socialisten
konden hem waarderen om zijn intelligentie, zijn jovialiteit en zijn
humor 10. Weldra kwalificeerde de oppositie zijn bewind als dat van
"het jolig christendom".
Minister Heemskerk, die zelf de portefeuille van Binnenlandse Zaken
onder zijn beheer had genom en, heeft in 1908 weI een subsidie, zeals
het jaar tevoren was toegezegd, uitgekeerd. Maar hij reduceerde het
bedrag tot f 3.050. Dit deed hij, omdat hij de door zijn voorganger
aangelegde maatstaf voor subsidiering onbruikbaar achtte. Daarom ook
zette hij nog geen nieuwe post op de begroting van zijn departement.
Heernskerk wilde eerst een onderzoek laten instellen door de Centrale
Commissie voor de Statistiek. Ais eenmaal het rapport van deze com
missie binnen was, zou hij aan de hand van exacte gegevens een betere
norm kunnen stellen. Toch yond de socialist 1.H.A. Schaper hierin aan
leiding tot het indienen van een amendernent, dat aIleen door zijn par
tijgenoten was ondertekend. De minister werd verzocht alsnog een be
drag voor de openbare leeszalen uit te trekken. Schaper lichtte zijn
amendement tijdens de begrotingsdebatten van 8 december toe. Op dit
socialistisch voorstel heeft toen dr. 1.Th. de Visser, lid van de christe-
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lijk-historische Kamerfractie, met een syrnpathieke rede gereageerd. Bij
de vorige begroting had hij tegen subsidiering gesternd, maar bij deze
gelegenheid wilde hij het ingediende amendement steunen. Zijn gewij
zigde standpunt motiveerde hij aldus: pedagogisch-religieuze bezwaren
had hij niet; hij hield zich aan het bijbelwoord "Onderzoekt alle dingen
en behoudt het goede"; de bevolking moest in haar geheel, wat de
keuze van lektuur betreft, volkomen vrijheid hebben "en door de vuur
proef van die vrijheid eeri welbewust, zelfstandig standpunt leeren in
nernen". Het bijbelcitaat met de toeIichting moet vooraI de katholieken
uitdagend in de oren hebben gekIonken. Maar De Visser voelde zich nu
niet geroepen de roomse gevoeligheid te ontzien. Ten aanzien van rijks
steun aan een particulier initiatief oordeeIde hij ditmaal, dat daarmee
voortgegaan moest worden, en wel: ten eerste, omdat zich, in de ver
wachting dat de rijkssubsidie zou blijven, weer verschillende comites tot
oprichting van leeszalen hadden gevormd; en ten tweede, omdat het
particuIier initiatief, naar het bleek, niet zonder steun van de overheid
aan de duidelijk groeiende behoefte kon voldoen. Voor hem was er
eehter een beIangrijk bezwaar dat hem het vorig jaar tot tegenstemmen
had gebracht, namelijk de onpartijdigheid. De samenstelling van de in
april gestiehte landelijke vereniging vertegenwoordigde over het alge
meen de vrijzinnige riehting. De Visser zou noehtans over dit bezwaar
kunnen heenstappen als hem de verzekering werd gegeven, dat niet
aileen in de samenstelling van de overkoepelende organisatie maar ook
in die van de leeszaalbesturen zelf verandering kwam. Overigens yond de
spreker de openbare leeszaal "een hoogst nuttige volkszaak". Zij zou
een gunstige invloed uitoefenen; de huiselijkheid zou worden bevor
derd; de werklieden die geen kroeglopers waren, maar die vooral in de
grote steden door bekrompen behuizing niet aan intellectuele en morele
ontwikkeIing toekwamen, zouden nu hun kans krijgen. De O.L.B. zou
goed werk kunnen doen door het leesgrage publiek iets van beter ge
halte te bieden dan de immorele lektuur, die het wellicht elders zou
kopen!'.
Ook minister Heemskerk had geen bezwaar tegen openbare leeszalen en
ondersteuning van overheidswege. De regering zou echter weI de garan
tie moeten krijgen, dat er geen boeken werden opgenomen die terecht
aanstoot gaven; als men rijkssteun wenste, behoorde een aantal boeken
op de "index" te worden gezet. De wijze waarop de subsidieverdeling
door zijn voorganger was voorbereid, yond hij niet bevredigend. Daarom
was hij anders te werk gegaan. De minister wilde in aile oprechtheid
zoeken naar de nodige waarborgen voor onpartijdigheid en naar een
behoorlijke grondslag voor het verlenen van overheidssteun. Om die
redenen had hij de leeszalen laten weten, dat de subsidie voorlopig
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slechts eenmaal was verleend in afwachting van een degelijke regeling.
Heemskerk beloofde de Kamer een snelle beslissing en eventueel bij
suppletoire begroting alsnog een subsidie 12. Op deze serieuze toe
zegging is to en het amendement-Schaper ingetrokken.
De voorzitter van de Vereniging van Openbare Leeszalen in Nederland
begreep onmiddellijk welke belangen er op het spel stonden. Rijkssteun
mocht men zich niet laten ontglippen. Vier dagen na het debat in de
Tweede Kamer had Bos het bestuur al bijeen om te bespreken, hoe de
geconstateerde eenzijdigheid in de bestuursbezetting zo snel mogelijk
weggewerkt kon worden. Bij de verkiezing van bestuursleden was ner
gens anders op gelet dan op kandidaten die blijk hadden gegeven van
belangstelling voor het leeszaalwerk. Op de algemene ledenvergadering
van 24 april ] 909 werden de statuten en reglementen veranderd. Het
aantal bestuursleden werd uitgebreid en ook het dagelijks bestuur kreeg
een zodanige bezetting, dat minder van voorkeur aan een bepaalde
geestesrichting sprake kon zijn.
Men slaagde erin twee confessionele Kamerleden in het bestuur op te
nemen, namelijk het invloedrijke lid van de c.h.-fractie, dr. I.Th. de Vis
ser, en de antirevolutionair 1. van der Molen. Deze politici waren even
als de vrijzinnige initiatiefnerners van de leeszaalbeweging voorstanders
van sociale emancipatie. Ze wisten uit de praktijk wat ontwikkeling en
goede informatie voor die arbeiders die in hun eigen organisaties voor
de leidende functies in aanmerking kwamen, betekenden, Immers
De Visser had in 1891 te Rotterdam een christelijke werkmansbond
opgericht en drie jaar later een groot aandeel in de totstandkoming van
de Christelijke Nationale Werkmansbond gehad. Door de laatste organi
satie was de ondernernende hervormde predikant zelfs tot erevoorzitter
benoemd. En Van der Molen was nauw betrokken bij de christelijke
werkliedenvereniging Patrimonium. Beiden hebben veel verwacht van
het leeszaalwerk in dienst van de verheffing van de volksklasse. Beiden
zullen ook in het bijzonder de noodzaak van lektuurvoorziening voor de
arbeidersjeugd hebben gezien - de eerste als voorzitter van de Vereni
ging voor Christelijk Volksonderwijs, de tweede als oud-schoolopziener
in Leeuwarden, in welke stad hij zelfs bestuurslid en misschien zelfs
mede-oprichter van de openbare leeszaal is geweest. Opmerkelijk is weI,
dat Bos er niet in geslaagd schijnt te zijn, een representant van de
Rooms-Katholieke Staatspartij op te nernen; hij zal er zeker moeite
voor hebben gedaan.

In de zomer van 1909 von den de periodieke verkiezingen voor de Twee
de Kamer plaats. Die liepen uit op een flinke overwinning voor de
katholieken, de antirevolutionairen en de pas in een unie verenigde
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christelijk-historischen. Gezamenlijk veroverden ze 60 zetels tegenover
de 33 van de liberalen van verschillende pluimage en de 7 van de
S.D.A.P. Het was tijdens deze verkiezingen dat Kuyper in de voor hem
fatale "lintjesaffaire" verstrikt geraakte en daarmee voorgoed een kans
op het premierschap verspeelde. Dat is ook de bedoeling van zijn poli
tieke tegenspelers geweest; die hadden al ernstig rekening gehouden met
een overwinning van rechts. Het kabinet-Heemskerk kon dus ongewij
zigd verder regeren. De regeringsleider had zich uitstekend betoond en
in zijn team bevonden zich verschillende bekwame ministers. Door het
confessionele overwicht, nu ook in de Tweede Kamer, kwam de anti
these weI weer meer ter sprake, maar over het algemeen bleef de hou
ding van het kabinet gematigd.
Hef spreekt vanzelf, dat met de verkiezingsuitslagen van 1909 het aantal
principiele tegenstanders van de openbare leeszalen was toegenomen.
Dit beloofde niet veel goeds, want nahet eerste gevoteerde bedrag in
1908 leek er zo op het eerste oog nog niets gewonnen. Bij de behande
ling van de staatsbegroting voor 1910 had Heemskerk nog steeds geen
oplossing voor een goed subsidiebeleid gevonden. De zaak scheen veel
tijd te vergen. En zolang er geen rijksnorm geformuleerd was, kwam er
ook geen subsidie op de begroting. In de Kamer drongen de voorstan
ders opnieuw op een tijdelijke uitkering aan, want de middelen van
enkele leeszalen waren uitgeput. De tegenstanders lieten niet na erop te
wijzen, dat in de leeszalen ook socialistische dag- en weekbladen op de
tafels lagen. En daarbij werd de opmerking gemaakt, dat toch eigenlijk
ook aan niet-neutrale leeszalen en bibliotheken rijkssteun gegeven
diende te worden.
Nu had minister Heemskerk het Iaatste jaar zeker niet stil gezeten. lk
heb al meegedeeld, dat hij de Centrale Commissie voor Statistiek de
opdracht had gegeven tot het instellen van een onderzoek naar het
aantal aanwezige "openbare" leeszalen en bibliotheken in het hele land.
Die opdracht dateerde van 15 september 1908. Bij de ingestelde en
quete was het begrip "openbaar" zo opgevat, dat de onderzochte in
stelling voor het publiek toegankelijk moest zijn zonder andere dan
financiele verplichtingen voor gebruikmaking.· Het resultaat ervan
bracht tot ieders verbazing aan het licht, dat er in het hele land 622 in
richtingen bleken te bestaan die aan de gestelde norm voldeden. Dit
getal hield natuurlijk een meerderheid aan waardeloze volksbibliothe
ken in. De minister zat weI erg verlegen met deze uitslag. Wat moest het
rijk hiermee aan? De verwerking van alle verstrekte inlichtingen - zoals
de aantallen bezoekers gedurende de laatste jaren, de jaarlijkse in
komsten en uitgaven en dergelijke -- kostte enorm veel tijd. En zonder
definitieve uitkomsten kon geen richtlijn worden opgesteld. Het enige
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waarmee de minister de Vereniging van Openbare Leeszalen wilde be
denken, was een luttel bedrag van f 500. Een nieuw amendement van
Schaper om dezelfde som als die van 1908 als tijdelijke subsidie te
verlenen werd met grote meerderheid verworpen.
De strijd tussen voor- en tegenstanders van rijkssubsidie bereikte zijn
climax in de laatste maanden van 1910 en de eerste van 1911. Minister
Heemskerk had, daar hij nog niet over een bruikbare norm beschikte,
een voorlopig bedrag van f 11.680 op de begroting geplaatst, dat hij
later nog weer terugbracht tot f 10.00013. Deze daad motiveerde hij
met het continuiteitsprincipe: een eenmaal gegeven ondersteuning uit
de schatkist wekt verwachtingen waaraan de overheid behoort te vol
doen. De minister zou zonder mankeren kunnen rekenen op de steun
van de liberalen en de socialisten - de partijen van de oppositie
dus! Ook van de C.H.U. behoefde hij geen moeilijkheden te verwach
ten.
Anders stond het met de katholieken. Van hen was het zeker, dat zij
allen zouden tegenstemmen. In voorgaande jaren hadden de bisschop
pen in hun herderlijke brieven telkens tegen slechte lektuur gewaar
schuwd; die werd gezien als de oorzaak van geloofsverwildering. Het
Nederlandse episcopaat had de gelovigen dringend het lezen van andere
dan katholieke boeken ontraden. Onder invloed van de mandementen
overheerste in katholieke kringen dan ook de opvatting, dat het oprich
ten van openbare leeszalen een rampzalig gevolg zou hebben: juist de
minder ontwikkelden zouden door het Iezen van neutrale, liberale en
socialistische geschriften hun geloof en hun deugd verliezen, omdat zij
niet het onderscheidingsvermogen bezaten "drogredenen" te herken
nen. Gezien dit voorgeschreven stand punt zal ook geen katholiek zich
hebben laten verleiden zitting te nemen in het bestuur van de Vereni
ging van Openbare Leeszalen. De Maasbode had op 16 augustus 1910 de
antirevolutionairen zelfs al tijdig met de mogeJijkheid van een regerings
crisis gedreigd:" ... ze weten tech, dat de Katholieken er vierkant
tegenover staan. En de coalitie eischt, dat met onze beginselen rekening
worde gehouden, wil een samengaan mogelijk blijken. De antirevolutio
naire minister Heemskerk kent toch ons standpunt in deze. Is het dan
niet roekeloos met een voorstel ter tafe! te kornen?" 14.

Onder zijn eigen partijgenoten zou Heemskerk zeker geen onverdee!de
aanhang vinden. Op 11 oktober had Kuyper in De Standaard zijn visie
op de nieuwe leeszalen gegeven. Voor de volwassenen zag hij er geen
gevaar in; die moesten de strijd der meningen leren kennen en zelf vast
genoeg in hun schoenen staan om zich niet op bedenkelijke paden te
laten lokken. Nee, hij had eigenlijk maar een ernstige bedenking, en dat
was een pedagogische: de jeugd zou in de openbare leeszaal de gelegen-
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heid krijgen in de lektuur van allerlei aard en richting te "neuzen". Ook
al zou het leeszaalbestuur "vuile, onzedelijke geschriften" weren, dan
zouden er ongetwijfeld toch nog boeken, tijdschriften en kranten wor
den aangeschaft die christelijke ouders zeker niet in handen van hun
onrijpe zoons" of dochters wilden zien. Kuyper zou er de voorkeur aan
geven, dat er geen overheidssubsidie kwam, desnoods weI gemeentelijke
steun om althans plaatselijke controle op de leeszalen mogelijk te ma
ken. Hij gaf Heemskerk de raad zijn voorstel in te trekken en de lees
zaalbeweging geheel aan net particulier initiatief over te laten. "Anders
toch zal de Overheid straks ook leeszalen van een bepaalde groep moe
ten steunen, en dan natuurlijk is het eind weg" 15.

Tegenover Kuyper die de gemengd-neutrale leeszalen van christelijke
standpunt niet verdedigbaar achtte, nam een ander antirevolutionair,
mr. V.H. Rutgers, een pragmatisch standpunt in. Hij betoogde in een
artikel in De Gemeenteraad van 1 november, dat de openbare leeszaal
en bibliotheek weI niet de ideale, maar in ieder gevalde best bereikbare
lektuurvoorziening brengt. Door de vrijheid van pers worden nu een
maal boeken van allerlei kwaliteit, richting en inhoud aan de markt
gebracht. Via de boekhandel, colporteurs en winkelbibliotheken bereikt
die produktie de massa. Al zou men nu naar christelijke maatstaven de
volmaaktste bibliotheken inrichten dan zou nog die andere verspreiding
doorgaan. Controle op de lezers krijg je aileen door censuur, maar dat
mag hoogstens een censuur zijn die de lezers zich vrijwillig laten op
leggen. Aan zo'n toezicht is het grote publiek natuurlijk niet te onder
werpen. Vele mensen willen zelf hun keuze doen en er zijn er ook die
zich voor hun studie of ontwikkeling niet in een richting willen laten
sturen 16.

Op 22 december was de dag van de debatten over het subsidievoorstel
van Heemskerk aangebroken. Er werd bij die gelegenheid met volle
inzet gesproken 17 .

Als eerste spreker kwam de katholiek A.C.A. van Vuuren aan het
woord. Hij verweet Heemskerk geheel gehandeld te hebben naar het
advies van de Vereniging van Openbare Leeszalen. Daarmee heeft de
minister partij gekozen voor een bepaald soort bibliotheken, gelijk
vormig opgezet naar de denkbeelden van de nieuwe organisatie. Op die
manier worden talrijke andere bibliotheken die volgens de spreker in
wezen hetzelfde beogen, maar alleen uit een andere geesteshouding,
uitgesloten. Van Vuuren achtte de minister door deze partijkeuze met
zichzelf in tegenspraak. Die neutrale leeszalen worden immers gesubsi
dieerd op grond van voorwaardelijk gestelde onpartijdigheid, die in
tegenstelling tot de "negatieve" neutraliteit van de scholen een "positie
ve" zou zijn. Ook van de rijksuniversiteiten wordt beweerd, dat ze
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gebaseerd zijn op positieve neutraliteit, maar daarvan is de minister
echter een tegenstander! Ais hij konsekwent is, moet hij nu ook een
tegenstander van die positieve neutraliteit der leeszalen zijn, want die
onzijdigheid, berustend op een volkomen evenredige inbreng van aIle
geestelijke en politieke stromingen, zal nooit te bereiken zijn.
Ais woordvoerder van de A.R.P. trad de heer A. Brummelkamp op.
Deze vertolkte in grote lijn de opvattingen van Kuyper, die deze ver
gadering blijkbaar niet heeft bijgewoond. De spreker voelde weI voor de
gedachte, de lezers zelf uit de geestesprodukten van de verschillende
richtingen te laten kiezen. Maar hij achtte een dergelijke vrijheid gevaar
lijk voor personen van 18 a 19jaar en voor weinigontwikkelden. Zowel
het rijk als de gemeenten behoren zich van steunverlening te ont
houden. De exploitatie van leeszalen dient men over te laten aan de
vrije krachten van de maatschappij. Hij bepleitte - en dit was weer iets
nieuws - verbinding van kleine bibliotheken aan de scholen van elke
richting.
De rede van De Visser, de eerste voorzitter van de pas opgerichte Chris
telijk-Historische Unie, zal hierna met bijzonder veel aandacht gevolgd
zijn, juist omdat hij als rechtzinnig gelovigena de verandering van de
statuten en reglementen niet geaarzeld had zitting te nemen in het
dagelijks bestuur van de Vereniging van Openbare Leeszalen en Biblio
theken. En zijn uit totaal 12 leden bestaande fractie kon bij de behan
deling van de begroting, als het op stemmen aankwam, het doorslag
gevende gewicht in de schaalleggen. DeVisser begon met te zeggen, dat
hij begrip kon opbrengen voor het katholieke standpunt. Wanneermen
systematisch de opvatting van het christendom op de voorgrond plaatst,
dan moet dit altijd de zorg oproepen die af te schermen en te beveiligen
tegen de opvattingen van andersdenkenden. En die drang tot bescher
ming vertoont zich niet aIleen bij de Katholieke Kerk. Maar de protes
tantse beginselen verzetten zich evenwel daartegen. Vandaar dat ook in
antirevolutionaire kringen niet iedereen de zienswijze van de heer
Brummelkamp deelt en vandaar dat protestanten zitting nemen in lees
zaalbesturen. Merkwaardig is - aldus DeVisser -, dat v66r de zaak in
de Kamer werd behandeld, dus v66r eind 1907, van antirevolutionaire
zijde geenwoord van oppositie werd vernomen. De spreker had bezwaar
tegen het trekken van een parallel tussen de "openbare" school en de
"openbare" leeszaal. Bij de ene vindt men "eenzijdigheid", bij de ande
re juist "veelzijdigheid". De kern van de hele zaak was voor DeVisser:
het protestantse beginsel van vrijheid sluit een groot gevaar in; die vrij
heid moet de protestant aandurven, "ook al zijn daaraan gevolgenver
bonden die ons sorns met huivering vervullen. Wat wij kunnen en moe
ten doen, is mede te werken aan het veelzijdig karakter der Leeszaal
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met lektuur binnen de grenzen van de openbare orde en de goede
zeden, in het vertrouwen op de kracht onzer beginselen". Niet meedoen
brengt geen verandering, omdat lektuur van alle gezindheden toch over
al doordringt.
Deze "uitnernende" rede kreeg grote bijvaJ. En nadat Schaper met het
oog op socialistische geschriften zijn bezorgdheid over de door de minis
ter gestelde beperkingen had geuit, behoefde Bos eigenlijk maar weinig
aan de woorden van zijn ethisch-orthodoxe medestrijder De Visser toe
te voegen. Hij gaf aileen namens de Vereniging nog eens de uitdrukke
lijke verzekering, dat personen van allerlei overtuiging in de besturen
werden opgenomen en dat de leeszalen absoluut niet het publiek op
levensbeschouwelijk gebied wensten te beheersen.
En ten slotte was dan het woord aan minister Heemskerk zelf. Deze
richtte zich eerst tot zijn eigen partij met de opmerking, dat de anti
revolutionairen geen bezwaar kunnen hebben; er mag niet verlangd
worden, dat aIleen dat gelezen wordt wat in een bepaalde richting gaat;
de hele wereld kan toch beschouwd worden als een grote openbare
leeszaal vol tegenstrijdige stromingen waarmee men onvermijdelijk in
aanraking komt. Opvallend was, dat hij juist niet inging op het belang
rijke pedagogische bezwaar dat Kuyper in De Standaard naar voren had
gebracht en dat door Brummelkamp in dit debat nog eens was aange
roerd, want dat argument vormde toch het voornaamste punt voor hen
die bedenkingen hadden. Met Van Vuuren was hij het niet eens als deze
de rijksuniversiteit met de open bare leeszaal wilde vergelijken. De geeste
lijke vorming van het eerste instituut, verwacht niemand van het tweede.
Ook yond hij de getrokken parallel tussen de openbare school en de open
bare leeszaal onjuist, omdat er verschil is tussen negatieve en positieve
onpartijdigheid. De "geloovigen" moeten zich niet terugtrekken uit de
leeszaalbesturen, maar er daarentegen hun invloed doen gelden om de
gewenste positieve onpartijdigheid in de lektuurkeuze door te voeren.
Voor het geval dat de katholieken bezwaar bleven maken, was de minis
ter evenwel bereid te onderzoeken, hoe aan hun bijzondere wensen kon
worden tegemoet gekomen.
Een amendement dat tegen de begrotingspost was-ingediend, werd met
48 tegen 41 stemmen verworpen. Dit was een enigszins ongewone over
winning die de minister van Binnenlandse Zaken hier behaalde, Aile
katholieken die toen in de Kamer aanwezig waren hebben v66r ge
stemd. Van de antirevolutionairen schaar de er zich een onder de tegen
stemmers; dat was de heer Van der Molen. Van hem viel ook niets
anders te verwachten, omdat hij zich al jaren lang metterdaad voor
stander van de leeszaalbeweging had betoond. Een opmerkelijke noot
hierbij is, dat juist dit Kamerlid in 1908 bij tussentij dse verkiezingen in
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het district Sliedrecht was gekozen, nadat zijn op het punt van de
leeszalen gelijkgezinde partijgenoot Heemskerk voor de afvaardiging
door hetzelfde district had moeten bedanken om het minister-president
schap te kunnen aanvaarden. Bij het belangrijke begrotingsdebat had de
premier dus niet de steun gekregen van de twee voornaamste partijen
die bij de formatie zijn coalitiekabinet zes ministers en daarmee hun
vertrouwen hadden gegeven. Zonder de oppositie en de C.H.U. had hij
de subsidieparagraaf er niet doorgekregen.
Nu kunnen wij ons afvragen, wat er gebeurd zou zijn als de stemming
eens anders was uitgevallen. Ik geloof, dat Heemskerk er zeker geen
portefeuillekwestie van gemaakt zou hebben, Immers, de minister was
nog steeds, in overleg met de Vereniging van Openbare Leeszalen en
Bibliotheken, zoekende naar een bevredigende subsidieregeling; en daar
bij had hij in zijn antwoord de katholieken laten horen, dat hij bereid
was concessies te doen. Waarschijnlijk zal hij op die dag al verder met
zijn plannen zijn geweest dan hij liet blijken. En hij zal zich toch ook
zeker hebben moeten weten van zijn kabinet waarin drie katholieke
ministers zetelden. De R.K.S.P. zelf heeft het ook niet tot het uiterste
gedreven, wat bewijst, dat zij wel enig vertrouwen in de belofte van de
minister heeft gehad en tevens, dat zij wist, dat er in de top van de
leeszaalbeweging wel mannen waren - zoals Greve en De Visser - die
met haar bijzondere wensen ernstig rekening wilden houden 18. Aan
nerncn van het amendement zou aileen vertraging, geen einde aan de
leeszaalontwikkeling hebben gebracht. De uitslag van de stemming was
in ieder geval voor Heernskerk en de leeszalen een grote meevaller.
Na dit succes verscheen er in het begin van het nieuwe jaar een serie
artikelen van Kuyper in De Standaard 19 , waarin de schrijver nog eens
zijn gedeeltelijk gewijzigd standpunt formuleerde. Hij kan het zijn
partijgenoten Heemskerk, Rutgers en Van der Molen vergeven, dat zij
het voor de leeszaalbeweging hebben opgenomen, vooral omdat zij me
nen daarmee goede invloed op de leeszalen te kunnen uitoefenen. Maar
eigenlijk zijn ze zozeer in de ban van het nieuwe geraakt, dat ze hun
ogen voor de gevaren sluiten. Kuyper is van oordeel, dat het vraagstuk
van het "vrije onderzoek", dat bijvoorbeeld door De Visser zo wordt
aangeprezen, geen direct verb and met het leeszaalvraagstuk houdt. Hij is
ertegen als men onder die vrijheid verstaat, dat iedereen zoveel mogelijk
moet worden opgewekt van de geschriften van tegenstanders kennis te
nemsn. Ook bij aanvaarding van de vrijheid van drukpers, met aile
daaraan verbonden uitwassen, kan men van dat standpunt konsekwent
doorredenerende zeggen: nu brengen we onder ieders bereik wat ter
bestrijding van de Waarheid - de geloofswaarheid - uitkomt. Die vrij
heid wenst Kuyper ditmaal slechts voorbehouden aan de geleerden en
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de ontwikkelden. En nu willen de leeszalen, aldus de schrijver, het
publiek, met uitzondering van de jeugd weliswaar, wel in de strijd tegen
de Waarheid mengen. Iedereen voelt dus, dat er een grens moet zijn.
Maar hoe die grens te trekken? Kuyper verlangt, dat daarbij niet slechts
op de leeftijd, maar ook op de bereikte ontwikkeling wordt gelet. Men
maakt het zich gemakkelijk, als men zich tot de leeftijdsgrens beperkt.
In het gezin is leiding mogelijk,in een leeszaal niet. De gemengde lees
zaalbesturen zullen zeker wel pornografie weren. Daarin schuilt het
gevaar niet, maar wel in de keuze van lektuur over het geloof, over de
waarheid van levensopvatting, over sociale, economische en politieke
vraagstukken. Kuyper vreest, dat de invloed van de "geloovige" zal
worden geneutraliseerd, zoal niet "overweldigd" door andersdenkende
bestuursleden, want de onpartijdigheid eist juist, dat een boek, dat een
"geloovige" zou afkeuren, in de leeszaal wordt opgenomen. Kuyper is
wel bereid enkele voordelen van de openbare leeszaal te erkennen, zoals
het tegengaan van het kroegbezoek, de strijd tegen de huurbibliotheken,
de informatie aan personen die geen of weinig boeken bezitten. Maar
deze voordelen mag men niet overschatten en hij zou er de voorkeur
aan geven, dat er leeszalen op confessionele grondslag zouden worden
ingericht.
Toen de begroting ten slotte op 7 februari 1911 in de Eerste Kamer
werd behandeld, hamerden de sprekers van de katholieke en de anti
revolutionaire fracties, dr. P.J. Vermeulen en prof.dr. J. Woltjer, nog
eens op het grote gevaar voor de minder ontwikkelden, dus eigenlijk -
naar het gemiddelde ontwikkelingspeil en de opvattingen van die tijd -
de grote massa van de volwassen bevolking. De katholieke woord
voerder merkte nog op, dat die "gevaarlijke" leeszalen ook zouden
worden onderhouden met de belastingpenningen van hen die hij en
zijn geestverwanten daar nu juist helemaal niet wilden zien. Daarom
wenste hij, dat door subsidieverlening aan rooms-katholieke biblio
theken die onbillijkheid werd opgeheven. De minister kreeg er zijn
begroting met 37 tegen 1 stem door. Hierbij dient nog eens opge
merkt, dat deze Kamer aIleen stemt over de begroting in haar geheel
en dat afwijzing hinderlijke gevolgen zou hebben meegebracht. Na
dit gebeuren begon toch geleidelijk ook iets van de moderne lees
zaalpropaganda op de principiele tegenstanders in te werken. Er kwa
men er die de verouderde volksbibliotheken wilden loslaten om naast de
openbare leeszalen instellingen op katholieke of protestant-christelijke
grondslag te stichten, en dan natuurlijk geheel op het niveau en met de
dienstverlening die de Vereniging van Open bare Leeszalen en Biblio
theken zo graag door de overheid zag voorgeschreven en voor subsidie
voorbehouden. In het laatste geval kon men zich zelfs als gezindtelees-
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zalen met de gezindteloze leeszalen in een landelijke organisatie ver
enigen om zo gezamenlijk en gelijkwaardig in de overheidssteun te delen.
Ja, intussen had zich al in 1910 het eerste oprichtingscornite voor een
katholieke openbare leeszaal aangediend.

De Kamper akker

Kampen beschikte in 1910 over drie uitleenbibliotheken. De oudste
behoorde aan de bovenlaag van de bevolking, en uit de twee andere
betrokken de lezers van bescheidener stand hun lektuur.
De Leessocieteit was van 1792 - nog een erfstuk van de Patriotten.
Haar oprichters hebben tot de stedelijke aristocratie der regenten en tot
het intellect van de "fatsoenlijke" burgerij behoord. Deze Kampers
hadden begrepen, dat ze door samenwerkingin de aanschaf van lektuur
beter geinformeerd konden raken over wat de roerige wereid van de
Verlichting bewoog dan wanneer ieder voor zich die informatie ver
zamelde. Dit gezelschap beleefde haar bloeiperiode in de jaren dertig
van de vorige eeuw. Toen haalde het een gemiddelde van 160leden.
Maar geleidelijk is die oude boekerij in kwaliteit sterk achteruit gegaan:
van een serieuze bibliotheek met een wetenschappelijke inslagzakte ze
af tot een boekenverzameling voor een pubJiek dat aan gemakkelijk te
verwerken lektuur de voorkeur gaf. In 1911 stonden slechts 57 leden
ingeschreven. De contributie bedroeg sinds de oprichting nog altijd f 3
per jaar. Niettegenstaande de daling in koopkracht van de gulden in die
119jaar van het bestaan was dit voor die tijd een aanzienlijk bedrag.
Toch beschikten .de bestuurders van de Leessocieteit lang niet over
voldoende middelen om het boekenbezit uit te breiden en op -eenaan
trekkelijker peil te brengen. Daartoe had de contributie ten minste
verdrievoudigd moeten worden, wat zeker tot een totaal verlies van
leden zou hebben geleid. Zo konden ze dus aIleen maar aanzien, hoe
hun bibliotheek een langzame, gewisse dood tegemoet ging. Van 1805
af was de Leessocieteit gevestigd in het gebouw van de oude Latijnse
school aan de Buiten-Nieuwstraat.
Naast de Leessocieteit waren er twee volksbibliotheken: de ene van het
Kamper Nutsdepartement, de andere van de plaatselijke afdeling van
het Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium. De Nutsbibliotheek
stamde uit 1820. Jarenlang heeft zij een jaarlijkse subsidie vanf 100 van
de gemeente genoten. Evenwel na 1890, toen de gemeente een zuiniger
beleid moest gaan voeren, nam de Nutsspaarbank die bijdrage in de
financiering over. De bibliotheek was trouwens het grootste deel van
haar bestaan in de spaarbank gevestigd,eerst tot 1892 in de Oudestraat
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en daarna in een nieuw gebouw aan de Burgwal. In 1912 kwam aan
deze symbiose een einde wegens ruimtegebrek van de bank; tot 1921 -
het tijdstip van de opheffing van de honderdjarige - was de bibliotheek
ondergebracht in het voormalige hotel "De Dom van Keulen" in de
Boven-Nieuwstraat. Op het einde van de vorige eeuw behoorde deze
boekerij tot de twintig grootste van de 334 inrichtingen die de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen in haar verschillende departementen
rijk was. De Kamper Nutsbibliotheek heeft, in kwaliteit met haar
zusterinstellingen vergeleken, waarschijnlijk niet eens zo'n gek figuur
geslagen. .
De christelijke bibliotheek van Patrimonium ging terug tot 1885. Aan
vankelijk was ze aIleen bestemd voor de leden van de werkliedenvereni
ging-en hun gezinnen. In die eerste opzet is verandering aangebracht
toen Patrimonium een jaar later een ruimer onderdak kreeg in het ge
bouw van "Christelijke Belangen" in de Boven-Nieuwstraat naast hotel
"De Moriaan", dat later vervangen is door de bioscoop. Daar werd de
besloten verenigingsbibliotheek een open volksbibliotheek op positief
christelijke grondslag. Van deze onderneming der Patrimoniummannen
is weinig bekend. Er is geen catalogus bewaard gebleven.Maarmet vrij
grote zekerheid kan worden gezegd, dat de kwaliteit van het boeken
bezit ver bij die van de Nutsbibliotheek moet hebben achtergestaan.
De drie genoemde bibliotheken hebben bij elkaar naar ruwe schatting
geen grotere lezerskring dan van ongeveer 450 inwoners bereikt - een
getal dat zou overeenkomen met 2.3 procent van de totale bevolking
van de gemeente.
Maar deze berekening geeft slechts een gedeeltelijk beeld van lezend
Kampen in die tijd. Er waren natuurlijk nog de leesgezelschappen,waar
van er enkele een besloten bibliotheekje bezaten. Deze verenigingen
lieten zich jaar in jaar uit in het prijscourant-jaarboekje van de wijn
handelaar H.J. Walkate opnemen, zodat we ze een serieus karakter
mogen toeschrijven. Van het vrijzinnige deel van de bevolking treffen
we in 1911 aan: het "Leesgezelschap van Buiten- en Binnenlandse
Letterkunde", het "Nieuw Leesgezelschap" en \de "Letterlievende"
vereniging "Dr. Jan ten Brink" van de officieren, onderofficieren en
manschappen van de Hoofdcursus. Van de middelbare scholen kunnen
genoemd worden de letterkundige verenigingen"Inter Nos", uitsluitend
voor gymnasiasten, en "Joost van den VondeI" voor de.leerlingen van
de hoogste klassen van de H.B.S., het gymnasium en ook voor leerlingen
van de meisjesschool van mejuffrouw S. Staverman. De onderwijzers
van de openbare lagere scholen konden lektuur betrekken uit de onder
wijzersbibliotheek in het arrondissement Kampen, die ressorteerde
onder de Kamper afdeling van "Het Nederlandsch Onderwijzers Ge-
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nootschap". Daarnaast had den ze nog een aparte "Onderwijzers- Lees
vereniging". Aan de orthodox-protestantse kant vinden we allereerst de
"Leesvereeniging aan de Theologische School", blijkens een catalogus
van 1919 met een boekenbezit van circa 760 nummers. In hun leeszaal
konden de studenten ook nog belangrijke dag-, week- en maandbladen
lezen. Voor de ontwikkelde rechtzinnige burgers was er het "Christelijk
Leesgezelschap", Dan had men nog een "Letterkundige Vereeniging van
Onderwijzers en Onderwijzeressen aan de Christelijke Scholen te
Kampen". En ten slotte dient nog vermeld te worden de literaire dames
vereniging "Benoch Israel" (de dochteren Israels) van het joodse deel
der bevolking.

De inwoners van Kampen hebben de Kamerdebatten over de subsidie
kwestie van de openbare leeszalen in alle toonaarden kunnen volgen.
Sinds 1907 hadden de belangrijke dag- en weekbladen in Nederland hun
lezers "een verbijsterende hoeveelheid" artikelen over dit onderwerp
aangeboden. En bij al het pro en contra gaf ook de Kamper Courant
voorlichting met een duidelijk uitgesproken voorkeur. Zo bereidde ze
in een hoofdartikel van 3 december 1908 haar abonnees voor op het
komende begrotingsdebat in de Tweede Kamer, dat toen over enkele
dagen zou plaats vinden. Met verbazing, of beter: met lichte geergerd
heid, had de krant het aangezien, dat rechts zich tegen de oprichting
van de nieuwe bibliotheek-Ieeszalen verzette. Zij betreurde het dan ook,
dat minister Heemskerk de subsidiepost van de begroting had afgevoerd
en verdacht hem ervan uitstel te zoeken door eerst een enquete aan de
Centrale Commissie voor de Statistiek op te dragen.
Toch was voor de Kamper Courant Heemskerk in de gegeven politieke
situatie op het Binnenhof een aanvaardbaar regeringsleider. Immers hij
werd vrij algemeen door zijn politieke tegenstanders gewaardeerd. De
redactie schreef dat toe aan "zijn van wittedasserigheid afkeerige
monterheid", aan zijn bekwaamheid en ervaring, berustend op een
advocatenpraktijk van vele jaren en op een geslaagd wethouderschap in
Amsterdam 20 . De komende Tweede Kamerverkiezingen zag ze evenwel
met zorg tegemoet. Oud-premier Kuyper had zich bij tussentijdse ver
kiezingen in het district Ommen laten kiezen en nu vreesde men, dat de
Kamer geheel ten voordele van de coalitiepartijen zou omgaan en dat
het land in een "Kuyper-koers" zou worden gestuurd.
Al kwam deze sornbere voorspelling niet helemaal uit - Kuyper keerde
in ieder geval niet als premier terug - , toch behaalde de coalitie met
inbegrip van de niet aan het ministerie deelnemende C.H.U. een flinke
overwinning. Bovendien kregen de liberalen in het kiesdistrict Kampen
nog een teleurstelling te verwerken. In de periode 1905-'09 was het
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district voor het eerst sinds zijn inrichting in 1887, door een liberaal
vertegenwoordigd geweest. Het zou ook tot de afschaffing van het
meerderheidsstelsel in 1917, de enige overwinning hier blijven. Maar dit
gebeuren bewaar ik nog even. Bij de verkiezingen van 1909 kwam het
district Kampen als vanouds weer met' een antirevolutionair uit de bus,
en wei met mr.dr. F.A.C. graaf Lynden van Sandenburg.
Op 14 augustus 1910 stelde de Kamper Courant haar lezers op de hoog
te van de uitslag van het onderzoek, op last van Heemskerk door de
ambtenaren van de statistiek ingesteld. Met tevredenheid werd daarbij
bericht, dat de minister "een betrekkelijk royaal" bedrag - meer dan
het dubbele van zijn voorganger - op de begroting wilde plaatsen. De
redacteur verwachtte met zekerheid, dat deze post er door zou komen.
Maar' "ook met behulp der Katholieken? Dat zou een interessante be
keering worden!" Over het te verwachten standpunt van de antirevolu
tionairen sprak hij niet. Kennelijk rekende hij de partijgenoten van
Heemskerk al bij de voorstemmers. Deze verkeerde beoordeling komt
nog eens uit in het hoofdartikel van 10 november 1910. Daarin wordt
geconstateerd, dat het bij de rechtse coalitie nog al eens mankeert aan
eenheid van beginselen. Dit is niet alleen bij de behandeling van- de
bakkerswet, gebleken, maar dreigt nu ook bij "een schijnbaar zeer on
schuldige zaak" als de subsidiering van de openbare leeszalen. Tijdens
de voorbespreking van de begroting van Binnenlandse Zaken heeft het
subsidievoorstel van de minister "vele" leden "onaangenaam" getroffen.
De leeszaalkwestie ziet er dus "alles behalve onschuldig" uit. De redac
teur neemt een zeer scherpe tegenstelling waar - een tegenstelling die
men eerder tussen rechts en links dan tussen de katholieke en protes
tantse helft van de coalitie zou verwachten. De krant rekent erop, dat
het bijbelcitaat van De Visser -- "Onderzoekt alle dingen en behoudt
het goede" _- de richtlijn van alle orthodox-protestantse Kamerleden is.
Zou de redactie toen totaal onbekend zijn geweest met Kuypers artikel
in De Standaard van 4 oktober? Gelet op de scherpe reacties in de
rooms-katholieke pers hield ze het ervoor, dat met de "vele" leden
"niet onmogelijk" aile katholieken werden bedoeld en ze betwijfelde
het of ten slotte op de behandeling van de begroting nog een stemming
zou volgen.
In het verslag van het begrotingsdebat van 22 december is de werkelijke
situatie duidelijk geworden en betreurt de redacteur het, dat de anti
revolutionairen in de Kamer meer blijken te luisteren "naar De Stan
daard met dr. Kuyper dan naar rnr. Heemskerk met de christelijk-histo
rischen achter zich". Maar tot grote voldoening van de krant is het
katholieke amendement tot schrapping van de kwestieuze post gestuit
op een rneerderheid die het opnam voor de openbare leeszalen, waar -
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en hier speelt de schrijver van het hoofdartikel met enig genoegen met
de woorden van De Maasbode - "het moorddadige gif der slechte lee
tuur die zoveel zielen ten verderve is" evengoed te lezen ligt als De
Maasbode. De zelfstandige houding van de christelijk-historischen in het
rechter kamp wordt geprezen. De uitspraak van De Visser, dat de pro
testant het beginsel van vrijheid moet aandurven, krijgt alle sympathie.
De c.h.-voorman heeft een taal gesproken die in een Nederlands parle
ment thuis hoort en "waarvan het goed doet te wet en dat geen recht
sche coalitie ze zal kunnen smoren!"
In latere artikelen 21 wordt het geschipper der coalitiegenoten, het
ruime verschil tussen hun beginselen en de praktijk van hun politiek,
aan de kaak gesteld. Zo verwacht de Kamper Courant, dat de coalitie
ondanks de diepe kloof die met de behandeling van de begrotingspost
aan het licht is gekornen, zich toch zal handhaven. De katholieken
zullen niet tot het uiterste gaan; een val van het kabinet-Heemskerk zou
hun eigen belangen schaden. Na al de dreigende woorden van De Maas
bode gaat De Tijd al spreken van toegevendheid en zelfopoffering. En
gezien deze ontwikkeling vraagt de Kamper Courant zich af: waar blijft
nu die beweerde hoogheid van de christelijke politiek "als steunende op
onveranderlijke uit den wortel des geloofs opbloeiende beginselen?" En
die vraag leidt vervolgens tot de misprijzende conclusie: "Er is daar geen
andere politieke eenheid, dan door belangen wordt geboden en derge
lijke politiek benadeelt den christelijken naam waaronder zij heet te
staan" .
De vanouds door-en-door liberale Kamper Courant genoot ervan een

-,principiele kortsluiting bij de verwenste coalitie te kunnen rapporteren.
Blijkbaar heeft haar daarbij even een hersenschimmig verlangen parten
gespeeld, dat zelfs een kleine, maar stellig principiele zaak als rijkssteun
aan het leeszaalwerk, gevoegd bij andere geschillen, tot een kabinetscrisis
kon bijdragen en dat dan kamerontbinding en nieuwe verkiezingen
hernieuwde kansen voor links zouden scheppen. Opmerkelijk is, dat in
haar beschouwingen een 'belangrijke bespiegeling onaangeroerd bleef,
namelijk deze, dat de katholieken zich wel eens zouden kunnen schik
ken, doordat ze gaandeweg een mogelijke oplossing begonnen te zien in
het stichten van eigen leeszalen naar het model van de openbare, en die
dan natuurlijk ook door de staat gesubsidieerd.
Verder vergat de krant niet de aandacht te vestigen op enkele, zich
onafhankelijk gedragende antirevolutionairen. Gewezen werd op het
Tweede Kamerlid J. van der Molen, de enige voorstander uit zijn fractie.
En uit Dordrecht viel te vermelden, dat er daar antirevolutionairen
waren "die het - ter wille van de coalitie - erg benepen gestelde
standpunt van De Standaard niet verIangen in te nernen". In dat Dord-
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recht had ook een links bestuurslid van de leeszaal bedankt om ter
bevordering van de onpartijdigheid plaats te maken voor een antirevolu
tionair, opdat het bestuur een evenwicht van twee tegen twee zou krij
gen 22. En dan was er nog het voorbeeld van de antirevolutionaire wet
houder van Den Haag, J. de Wilde, die zich duidelijk als een voorstander
van de open bare leeszaal had doen kennen 23.

Ondertussen was de Kamper Courant in een telkens terugkerende
rubriek "Zwolsche brieven" begonnen haar lezers op de hoogte te hou
den van de actie in de provinciale hoofdstad tot oprichting van "een
leeszaal naar het Dordtsche model". Enkele Zwollenaren had den reeds
in 1907 het initiatief genomen. Aanvankelijk oogstte de propaganda
succes; onder de verrnogende burgerij troffen de initiatiefnemers meer
sympathie met het plan aan dan zij hadden durven verwachten. Vrij veeI
mensen zegden aanzienlijke bedragen toe, mits de gemeente van haar
kant ook iets deed. Aangemoedigd door deze weerklank verzocht het
voorlopig oprichtingscornite de gemeenteraad om een steun van f 1.000
per jaar, en dat voor de eerste vier jaren. Maar de raad, die overigens
verschillende warme voorstanders telde, liet het verzoekschrift tot begin
1910 liggen, wat een verlies van twee jaar betekende. Aile propaganda
van het cornite geraakte natuurlijk weer grotendeels in de vergetelheid.
En van hen die bijdragen hadden toegezegd. waren er onderwijl naar
elders verhuisd of overleden.
Bij de rubriekschrijver fees de vraag, waarom he! cornite in 1907 niet op
spoedige behandeling had aangedrongen. Nu heeft de raadscommissie
die het advies op het rekest moest geven, wei in betrekkelijk korte tijd
een rapport uitgebracht. Dat was evenwel in ongunstige zin uitgevaUen.
Slechts een lid was voor subsidiering geweest en een ander had de helft
van het gevraagde bedrag willen geven, terwijl de vier overige commissie
leden volstrekt tegen waren geweest. Daarom had het voorlopig comite
niet al te zeer op spoedige beslissing aangedrongen. Het was toen een
kwestie van wachten geworden. Zo had het twee jaar geduurd, voordat
het rapport in de raad kwam. Daar werd het met een vrij grote meerder
heid verworpen. Het ongeluk was, dat juist de tegenstanders in de
adviescommissie bleken te hebben gezeten. Het enige wat volgens de
correspondent nog reden tot blijdschap gaf, was, dat bij de stemming de
scheidslijn tussen rechts en links niet was samengevallen met die tussen
voor- en tegenstanders. Zo had een liberale wethouder waarschijnlijk
aileen tegengesternd, omdat hij voorlichting van de arbeidersklasse
vreesde. Een andere liberale wethouder had zich met «en geestverwant
in de raad "verscholen" achter financiele bezwaren. Maar twee christe
lijk-historischen en een antirevolutionair, die niet "bang" waren, had-
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den zich v66r subsidie uitgesproken. De katholieken waren tegen ge
weest - "een macht sterker dan eenige andere heeft dat zoo gewild".
Vreemd genoeg heeft de raad het to en daarbij gelaten. Er werd geen
conclusie getrokken. Het leeszaalcornite bleef in het onzekere of er nog
een definitieve beslissing in gunstige zin zou volgen. In ieder geval rustte
op haar de moeilijke taak om de uitgedoofde belangstelling weer op te
wekken en dit liefst met nog grotere geestdrift dan toen zij haar actie
begon 24.

Bijna een jaar later kon de Zwolse correspondent weer iets - zij 't ook
niet veer goeds -- van de leeszaalkwestie melden. Het verzoek van het
oprichtingscornite was voor de tweede maal in de raad gebracht en
ditmaal blijkbaar positief voorgedragen. Desondanks werd het met 10
tegen 8 stemmen verworpen, terwijl de raad zich indertijd nog weI door
het afwijzende rapport te verwerpen, feitelijk in principe voor steun had
uitgesproken. De correspondent ergerde zich bovendien aan het feit, dat
de overgang van v66r naar tegen om "kleine redenen" was geschied en
dat zelfs B. en W. geen eensgezind standpunt had den ingenomen. Van
daar dat hij zijn leeszaalpassage begon met een: "Het is nauwelijks te
gelooven, doch niet te min waar" 2S. Twee maanden later schreef hij
nog met spijt over "onze doodgeboren leeszaal". Toch kon er bij hem
een gelukwens af voor de Kampers die zich niet door de mislukte actie
in Zwolle hadden laten afschrikken en die trachtten hun eigen stadge
noten voor een open bare leeszaal warm te maken 26 .

Begin 1911 was het geestelijk klimaat in Kampen nog gunstig voor het
oprichten van een openbare leeszaal en bibliotheek. Nog altijd - al zou
het niet lang duren - vormden de liberalen in de stad zelf de boven
liggende partij. Sinds de patriottenbeweging in de achttiende eeuw
hadden de liberale renteniers, ambtenaren, industrielen, officieren en
docenten van het openbaar onderwijs het politieke en culturele leven in
de stad beheerst; in de societeiten, de vrijmetselaarsloge, het Nuts
departement en later ook in de "Vereniging van Algemene Belangen"
waren de nodige initiatieven uitgedacht. Wi! men een indruk van dit
overwicht krijgen dan is de meest effectieve handelwijze het door
bladeren van de in 1836 opgerichte Kamper Courant, die om haar zeer
vooruitstrevende liberale strekking vermaard is geweest. Het negen
tiende-eeuwse centrum van die vrijzinnige activiteit lag aan de Nieuwe
Markt in het afgetakelde complex van wat eens, voor de Reformatie, de
Minderbroeders tot klooster heeft gediend.
Toch hebben andersdenkenden deze eens zo onaantastbaar lijkende
suprematie aangevochten. Na 1870 begonnen de orthodoxe protestan
ten, geruggesteund door het gereformeerde intellect aan de Theo-
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logische School in de Oudestraat, zich te organiseren. De rechtzinnige
onderlaag van eenvoudige burgers kwam in beweging. En dit speel
de zich niet aIleen in de gereformeerde kerkgenootschappen af, maar
vooral in de Nederlands-Hervormde Kerk. Na de invoering van het
"Reglernent op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de be
roeping van pre dikanten" in 1867 kwamen in de "Grote Kerk" de
kiescolleges in handen van een ander slag mensen. Je krijgt uit het
verspreide, schaarse kerknieuws in de Kamper Courant de indruk, dat,
zelfs na de grote uittocht van dolerenden tussen '92 en '96, de moder
nen en evangelischen, ja ook de ethisch-irenischen zich door de "confes
sionele richting", die zich nauwkeurig aan de Nederlandse geloofsbelij
denis uit de zestiende eeuw wilde houden, geheel in een hoek hebben
laten drukken. Soms lees je, dat zij bij verkiezingen van notabelen ge
woon thuis bleven. In deze kringen nam de belangstelling voor de kerk
grotendeels af. De hervormde kerk hier werd er een van een streng
presbyteriale, oer-calvinistische stijl, gedeeltelijk met een pietistische
inslag, wat de latere aanwezigheid van de vele gereformeerde-bonders al
aankondigde.

Op politiek gebied waren de dagen van de liberale oppermacht in de
stad geteld. Destijds kende men nog het beperkte kiesrecht: na de kies
wet van 1896 mocht 49 procent van de mannen vanaf 23 de gang naar
de stem bus maken. Bovendien was toen nog het zogenaamde meerder
heidsstelsel van kracht. Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen,
en daarbij gevoegd het systeem van evenredige vertegenwoordiging die in
het verschiet lagen, zouden de liberalen zeker de genadeslag toebrengen.
Hoewel de vrijzinnige kiezers nog steeds voor een meerderheid bij de
gemeenteraadsverkiezingen konden zorgen, bij de strijd om een zetel in
de Tweede Kamer of in de Provinciale Staten bevonden zij zich in zeer
ongunstige omstandigheden.
Het Kamper district voor de Kamerverkiezingen strekte zich uit over de
gemeenten Kampen, Llsselmuiden, Grafhorst, Wilsurn, Karnperveen,
Zalk en Veecaten, Elburg, Hattern, Oldenbroek, Doornspijk en Heerde.
Het heeft bestaan van 1887 tot 1917. In die periode heeft de meerder
heid van de kiesgerechtigden van de acht verkiezingen zevenmaal een
antirevolutionair naar Den Haag afgevaardigd. Zo heeft mr. AE. baron
Mackay van 1891 tot 1905 zich hier telkens kurinen laten kiezen. De
antirevolutionairen beschouwden het district als een van hun betrouw
baarste bolwerken ~ even onneembaar, zo beweerden ze, als de toen
telkens in het nieuws staande vesting Port-Arthur 27. Maar die Chinese
sterkte moest begin 1905 tijdens de Russisch-J apanse oorlog capitu
leren. Voorwaar, geen gunstig voorteken! In datzelfde jaar immers wist
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een unie-liberaal, K. Reyne uit Heerde, bij de herstemming prof.
M. Noordtzij op het kantje te verslaan. Even uitbundig als de Japanners
hun verovering in januari hadden bejubeld, deden de Kamper liberalen
dat met hun verkiezingszege in julio De oorzaak van de val van dit
antirevolutionaire Port-Arthur heeft gelegen in de scherpe partijpolitiek
van tsaar Abram de Geweldige. Maar met deze overwinning was dan ook
het zo lang droog gehouden kruit der liberale samoerais totaal ver
schoten.
Met de Statenverkiezingenkonden de liberalen al evenmin enige macht
meer ontplooien. Voor de drie van de 47 zetels in het Provinciehuis in
Zwolle was het politieke strijdtoneel niet groter dan Kampen, lJssel
muiden, Grafhorst, Wilsum, Kamperveen, Zalk en Veecaten. De leden
van de Provinciale Staten werden gekozen voor zes jaar; om de drie jaar
trad de helft af. Bij de verkiezingen werden de ene keer twee leden de
andere een lid gekozen. Het district Kampen werd omstreeks 1910 in de
Staten door twee antirevolutionairen en een christelijk-historische afge
vaardigde vertegenwoordigd. T. Kok Azn., een a.f. boer uit de Masten
broeker polder van wie de liberalen telkens te vertellen hadden, dat hij
in de Statenvergadering behalve stemmen niets anders deed dan zwijgen,
was sinds 1892 gewoonweg niet te verslaan. En ook de twee andere
afgevaardigden - prof. M. Noordtzij, docent aan de Theologische
School in de Oudestraat, en de steenfabrikant H.W. ten Kate - zaten
stevig op hun zetel. Liberalen als de kantonrechter te Kampen,
mr. F .0. van der Dussen, de burgemeester-secretaris van Kamperveen,
Zalk en Veecaten, J.D. van Hasselt en de gemeente-secretaris van IJssel
muiden, W. Meijer moesten het tegen hen afleggen. De rechtsen stonden
zo sterk door de nauwe samenwerking in het district van antirevolutio
nairen, christelijk-historischen en rooms-katholieken.
De gemeenteraad van Kampen telde zeventien leden. Op het stadhuis
was de hegemonie der liberalen tussen 1889 en 1911 van veertien tot
tien zetels geslonken. De raadsleden hadden zitting voor zes jaar; om de
twee jaar trad een derde van hen af. Dat betekende bij elke derde
verkiezing de aanvulling van vijf in plaats van zes vacatures. De stad was
verdeeld in drie districten 28. Elk ervan koos twee raadsleden, maar de
kiezers in district III mochten om de zes jaar slechts een gekozene
afvaardigen. De liberalen konden altijd zeker zijn van district I; in de
beide andere kregen ze in de loop der tijd minder vat op de kiezers.
Toch hebben ze hun meerderheid in de raad tot 1913 weten te be
houden. Bovendien was de burgemeester nog altijd liberaal. Dat ambt
werd in die jaren door mr. J.D.E.AE. van Blommestein bekleed. Van
belang is, de raad ook eens maatschappelijk te bekijken. Dan komen we
op zes tabaks- en sigarenfabrikanten, een steenfabrikant, een zuivel-
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fabrikant, een hooihandelaar, een stadsboer, een winkelier, twee archi
tecten, een advocaat-procureur, een docent aan de Theologische School-
zelfs de burgemeester-seeretaris van Kamperveen, Zalk en Vee eaten en
de gemeente-secretaris van Llsselmuiden die beiden in Kampen woon
den 29. Dit overzieht laat uitkomen hoe sterk de industrielen - weI geen
groot-industrielen - vertegenwoordigd waren. De raad droeg het stempel
van de gegoede, bezittende klasse.
De politieke afbraak van liberaal Kampen kunnen we naast de kiesrecht
uitbreiding van 1896 aan de volgende oorzaken toesehrijven.
Allereerst had zich een opzienbare groei van de gemeente der Gerefor
meerde Kerken voorgedaan. Die komt duidelijk uit als we cijfers van de
volkstellingen van 1879 en 1910, omgerekend in percentages, met el
kaar vergelijken. Genoemde kerkelijke gemeente was voortgekomen uit
de Christelijk-Gereformeerde Kerk die in 1879 op 9 pro cent kwam, en
verder uit de afgescheiden dolerenden uit de Nederlands-Hervormde
Kerk; zij bracht het in 1911 tot 23 procent. Van de niet aangesloten
christelijk-gereformeerden was er nog het bescheiden overschot van
anderhalf. Telt men bij beide gereformeerde bevolkingsgroepen bij de
laatste telling de oud-gereformeerden en de Dordts-gereformeerden dan
komt er een totaal van 27 procent voor den dag. De kiesgerechtigden
van deze Kampers zullen op de antirevolutionairen hebben gestemd van
wie Noordtzij de algemeen geachte leider was.
Tegelijkertijd was de Nederlands-Hervormde Kerk van haar hoge per
centage van 69 tot 55 afgezakt. En de machtsaanwas van de rechter
vleugel in die kerk had zijn politieke uitwerking. De aanhangers van de
"confessionele richting" zullen na de Doleantie zeker geen lid van de
a.r. kiesvereniging "Nederland en Oranje" zijn gebleven. Zij zullen
Kuyper diens breuk met de kerk niet hebben vergeven en zij ergerden
zich verder aan zijn samenwerking met de rooms-katholieken - een
handelwijze waarin zij een symptoom van principiele verwatering her
kenden 30. Zo zien we hier ter stede in 1897 een Christelijk-Historische
Kiezersbond ontstaan, klaarblijkelijk een onderafdeling van de kort te
voren door dr. A. Bronsveld en dr. J.Th. de Visser gestichte landelijke
bond. Natuurlijk bood Patrimonium ook geen betrouwbare toevlucht
rneer, zodat in hetzelfde jaar een werkmansbond voor leden van de
hervormde gemeente als afdeling van de Christelijk Nationale Werk
mansbond tot stand kwam 31 . Maar zolang het meerderheidsstelsel bij
de verkiezingen in gebruik was, waren de christelijk-historische kiezers
in Kampen wei genoodzaakt samen te werken met de antirevolutio
naire, en zelfs met de rooms-katholieke kiesvereniging, want het ging er
immers bovenal om, de liberal en geen of zo weinig mogelijk winst te
bezorgen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1905 waagde
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mr. 1. Schokking, de voorzitter van de zogenaamde Friesche Christe
lijk-Historische Partij hier een kansje. Hij zal dit bij wijze van proef
hebben gedaan. Schokking behaalde in de drie stadsdistricten van Kam
pen bijna 9 procent van het totaal der geldig uitgebrachte stemmen
tegen 17 in het hele kiesdistrict. Ondanks die tegenvaller was zijn plaats
in de Kamer wei verzekerd, want hij was diezelfde dag nog gekozen in
het district Harlingen. Nog geen maand later werd H.W. ten Kate als
c.h.-kandidaat met hulp van a.r. en r.k. zijde in de gemeenteraad ge
kozen en in 1907 volgde op dezelfde wijze zijn verkiezing tot lid van de
Staten van Overijssel.
En ten slotte kwam er bij de gemeenteraadsverkiezing van 1911 een
kandidaat voor de sympathisanten met de S.D.A.P. Het was C.M. Ver
meulen. Deze socialist bleef evenwel tot de invoering van het algemeen
kiesrecht en de afschaffing van het meerderheidsstelsel kansloos, Toch
waren de liberalen die rode stemmen kwijt! Van de neutrale arbeiders
ondervonden zij alleen steun van de Vrijzinnige Arbeiders Bond, een
organisatie die geheel aan de leiband van de Vrijzinnige Kiesvereniging
liep en die trouw met advertenties in de Kamper Courant de Iiberale
kandidaten op wie men zelf merendeels niet kon stemmen, aanbeval.

Het zaad tussen de doornen

De eerste maal dat er in onze stad over openbare leeszalen werd gespro
ken, is in januari 1892 geweest. In de voorliggende jaren hadden leden
van het Nutsdepartement en later van de vereniging "Algernene Belan
gen" geprobeerd op de zondagavonden van het winterseizoen het prole
tariaat van de straat te halen. Aanvankelijk had men de volksmensen
trachten bezig te houden met moraliserende lezingen. Dit goed be
doelde, opvoedende werk was wegens te grote nadrukkelijkheid op
groeiende weerzin gestuit. Het mag nog een wonder heten, dat de orga
nisatoren het van 1865 tot '73 hebben volgehouden. De tweede poging,
na 1886, had meer succes, omdat toen het brengen van ontspanning
vooropstond. Op de nieuwe bijeenkomsten werd voorgelezen uit het
werk van schrijvers in het humoristisch-sentimentele genre. Enkele
heren uit het cornite voor volksvoorlezingen kregen zo de smaak van dit
soort werk te pakken, dat zij eveneens mogelijkheden zagen voor een
volksleeszaal.
Een leraar Nederlands van het gymnasium en de H.B.S., J.B. Meerkerk,
heeft toen op een propaganda-avond een rede gehouden waarin hij als
inspirerend voorbeeld de Public Libraries in de Angelsaksische landen
aJs "grootse inrichtingen" heeft beschreven. Maar in het Kampen van
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die dagen kon hij met zijn "geavanceerd" -liberale medewerkers on
mogelijk naar zo'n niveau reiken. De heren zouden voorlopig al meer
dan tevreden zijn met een gezellig leeszaaltje waar arbeiders kranten en
tijdschriften konden lezen en waar de.Ieden, als in een societeit vere
nigd, met elkaar over sociale en politieke onderwerpen konden praten,
bij voorkeur naar aanleiding van een causerie door een van hun liberale
weldoeners. De werklieden zouden er veilig zijn voor de verlokkingen
van de vele kroegen en tapperijen in de stad. De oprichters hebben
duidelijk nog iets anders op het oog gehad. Zij hebben talentvoJle
mannen uit het yolk met enige schoolkennis, die zich tot dan toe nog
niet bij een of andere arbeidersorganisatie hadden aangesloten, tot el
kaar willen brengen. Zij hielden hen 't liefst buiten het evangeliserende
bereik van Patrimonium en waren er tegelijkertijd op uit hen te ont
trekken aan de revolutionaire zuigkracht van het socialisme. Zo'n opzet
was dus een geheel andere dan die van de Public Library; het toevluchts
oord in de Buiten-Nieuwstraat vertoonde de kenrnerken van een stands
instelling en van een plaats van politieke en maatschappelijke indoctri
natie. Die volksleeszaal kwam tot stand met behulp van vele bijdragen
uit de gegoede burgerij. Maar ondanks alle ijver heeft Meerkerk met de
zijnen dit sociale werk niet langer dan anderhalf jaar volgehouden. Men
kreeg niet de verwachte toeloop. Toch is de herinnering aan dit experi
ment lange tijd bewaard gebleven, en als een tastbaar bewijs van de
eigenlijke bedoeling der liberale leiders hebben haar oud-leden een jaar
of vier later nog een vrijzinnige arbeidersbond in het leven geroepen 32.
Het is de Kamper Courant geweest die met haar uitgebreide bericht
geving over de parlementaire strijd om de subsidiering in Den Haag en
de stichtingspoging in Zwolle onze stad als het ware rijp voor een lees
zaalinitiatief heeft gemaakt. Die eerste stoot is gekomen van de Kamper
afdeling van de Nederlandse Onderwijzersbond. Er is een nummer van
haar wekelijks bondsorgaan De Bode bewaard gebleven van 16 decem
ber 1910. Daarin werden de afdelingen na uitgebreide voorlichting aan
gespoord om in het komend jaar overal krachtige acties te beginnen.
Juist uit de onderwijskringen zijn altijd mannen voortgekomen die
samen met predikanten de volksbibliotheken, zelfs de leesmusea of lees
societeiten leidden en de aanschaf en de uitleen van de boeken verzorg
den. Hier in de stad, evenals overal elders, waren het vooral deze beheer
ders die wisten, hoezeer een hervorming van het· gewone bibliotheek
wezen nodig was. Zij had den bovendien bij hun eigen opleiding en later
voor de klas de behoefte aan goede lektuurvoorziening bij voortduring
gevoeld.
In het bijzonder moet hun de leeszaalpropaganda voor jeugdafdelingen
hebben aangesproken, want in die tijd werd meer en meer voor de jeugd
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geschreven. In het begin was de inhoud der kinderboeken nog wei hin
derlijk moraliserend en schoolmeesterachtig, maar langzamerhand kwa
men er auteurs die zich beter bij de psyche van het kind hadden leren
aanpassen. In die tijd waren geliefde schrijvers P.J. Andriessen, P. Lou
werse, J. Stamperius, C. Joh. Kievit, Nienke van Hichtum, Top Naeff,
Marie Boddaert, Johan Been, A.C.C. Vletter, Chr. van Abcoude, Jan
Ligthart en L. Penning. Uit vreemde talen werden vertaald Alleen op de
wereld, Schateiland, Pieter Marits, Jongensleven, De kleine Lord. Wat
een aftrek hadden niet de meisjesboeken van schrijfsters als de Ameri
kaanse Louise Alcott en de Australische Ethel Turner! De jongens
zwoeren bij Jules Verne, Gustave Aimard, Mark Twain en Karl May.
Moderne bewerkingen verschenen van Robinson Crusoe, Gulliver's rei
zen, Tijl Uilenspiegel, Miinchhausen, Prikkebeen en De negerhut.
En dan waren er de talrijke uitgaven van sagen, my then en legenden, en,
niet te vergeten, van de sprookjes van de gebroeders Grimm en Hans
Christiaan Andersen - onsterfelijk werd het Engelse produkt Alice in
wonderland. De uitgevers streefden naar een kunstzinnig uiterlijk van
hun uitgaven. Wie herinnert zich niet de mooie illustraties van Johan
Braakensiek, Jan Jetses, J .H. Isings Jr. en Louis Raemaekers? Het leek
daarom een aangename taak de schooljeugd, vooral de rijpere die in
de plaatselijke bibliotheken maar slecht aan hun trekken kon komen,
een ruime keus te kunnen aanbieden.
De onderwijzers van het openbaar onderwijs, geleid door N.F. Pelsma,
zijn na de aansporing door hun bondsbestuur er onmiddellijk op uit
getogen. Zij hebben de eerste contacten met enige stadsgenoten uit
toonaangevende organisaties van links en rechts gelegd. Toen de gang
makers veelbelovende bijval hadden ontmoet, hebben zij zich beschei
den op de achtergrond teruggetrokken en het verdere aan anderen over
gelaten. Een wijs besluit. Het getuigde van het inzicht, dat niet van het
begin af op de actie het stempel van een bepaalde richting moest wor
den gedrukt; het was immers van het grootste belang de medewerking
van het rechtzinnige volksdeel te krijgen - en wat dat betreft, waren de
onderwijzers, eer zij met hun informaties begonnen, nogal sceptisch ge
weest. Het inleidende werk kwam nu op naam van mevrouw A.P.l. Wal
kate-Stork en verder van de heren B.C. Bakker, voorzitter van het Patri
monium; rabbijn J. van Dam van de Nederlands Israelitische gemeente;
dr. J .D.C. Koch, secretaris van de Vrijzinnige Kiesvereniging; prof.
M. Noordtzij en de S.D.A.P.'er C.M. Vermeulen. Zij verzonden eind
maart al een uitnodiging tot een besloten vergadering op 6 april in de
zaal van de societeit "De Hereeniging", waar gesproken zou worden
over "Een openbare leeszaal en bibliotheek in Kampen". Men was erin
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geslaagd als spreker niemand minder dan de secretaris van de Vereniging
voor Openbare Leeszalen in Nederland te laten komen.

Dr. H.E. Greve zal zich niet lang hebben hoeven te bedenken voor een
spreekbeurt in Kampen. Deze belangrijkste leeszaalpropagandist kende
onze Llsselstad goed en had heel plezierige jeugdherinneringen aan zijn
driejarig verblijf hier bewaard. Want Henri Ekhard Greve, geboren in
1878 te Ambarawa op Java, was uit Den Haag in 1895 in de vierde klas
van het stedelijk gymnasium gekornen. Hij was hier toen ondergebracht
in een leraarsgezin. Waarschijnlijk woonden zijn ouders nog in Indie en
hadden zij hun zoon voor zijn opleiding in Nederland achtergelaten,
Van dergelijke leerlingen telde het gymnasium en ook de H.B.S. er wel
meer. .
Greve had zich onmiddellijk als een uitstekend leerling doen kennen
met grote literaire aanleg en een raak tekentalent. Gezien deze beide
gaven moet hij zich op school speciaal tot de twee leraren van zijn
lievelingsvakken aangetrokken hebben gevoeld, want dat waren bij
zondere figuren, Daar was in de eerste plaats de neerlandicus J.B. Meer
kerk. Die vulde zijn vrije tijd met het schrijven van romans, die leverde
jarenlang feuilletons, kritieken en andere bijdragen voor de Kamper
Courant, hij was voorzitter van de vrijzinnige kiesvereniging en had door
zijn sociale arbeid vele contacten onder de kleine burgers in de stad.
Daarnaast trok hij als ere-voorzitter van de Letterkundige Vereniging
"Joost van den VondeI" veel met zijn leerlingen op: hij was zo goed als
op al hun avonden aanwezig en hij beklom in de zomer met hen de
Trijsselberg bij Hattem, het geliefde uitstapje van de Kampers uit de
vorige eeuw. Greve zal met hem zeker op vertrouwelijke voet zijn ge
raakt, omdat hij al gauw tot secretaris van "Joost van den Vonde!" was
gekozen. Ongetwijfeld heeft Meerkerk hem het nodige over zijn mis
lukte proefneming met de volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat verteld.
Evenals Meerkerk is de tekenleraar van toen "een bezielde en bezielen
de" persoonlijkheid geweest. J.D. Belmer bezat een talent om begaafde
jongelui te ontdekken en aan te moedigen. Zo heeft hij bijvoorbeeld aan
het begin van de schildersloopbaan van Willem Bastiaan Tholen en Jan
Voerman gestaan. Het was een man met groot gevoel voor humor die ad
rem de joligheid van zijn leerlingen wist op te vangen. Misschien zal de
zelf zo gevatte Greve met zijn voorkeur voor satire en caricatuur deze
door en door sympathieke pedagoog nog wei meer dan de lichtelijk
pedante Meerkerk hebben gewaardeerd. Bij "papa Belmer" heeft hij
zowel binnen als buiten de school gelegenheid te over gehad zijn aanleg
voor tekenen verder te ontwikkelen.
De originele Greve was op het kleine, intieme gymnasium tijdens het
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rectoraat van dr. B. Kruytbosch te midden van een gelijk geaard stel .
medeleerlingen terecht gekomen, van wie Karel Frederik Creutzberg en
meer nog Christiaan Henri Fenema de leiders waren. Dit drietal heeft in
1896 een tweewekelijks tijdschrift opgericht: Nuntius gymnasii Cam
pensis. Het werd al bij de tweede aflevering gepromoveerd tot een lan
delijk blad, nadat een gerenommeerd gymnasiastenblad Vox gymnasio
rum, dat geredigeerd was op een Amsterdams gymnasium, kort tevoren
de publicatie had moeten staken. De titel van het Kamper blad was toen
veranderd in Nuntius gymnasiorum en het orgaan werd bij Zalsman
gedrukt. De redactie had op andere gymnasia correspondenten aange
steld. De inhoud van dit scholierenblad was volgens Greve's latere ge
tuigenis 33 met enige welwillendheid literair te noemen. Meewerkten
enkele jeugdige "scribenten" die nadien naam hebben gemaakt, zoals
Jan Walch, Gerard van Eckeren, en Aart van der Leeuw. Slechts ander
half jaar is de Nuntius hier verschenen; in '97 was Greve als laatst
overgebleven redacteur wegens gemis aan nieuwe krachten genoodzaakt
geweest de redactie van het blad aan Goudse gymnasiasten over te
dragen. Een jaar later, na zijn eindexamen, had Greve de stad verlaten
om in Amsterdam Nederlands en rechten te gaan studeren.
Aan de Gemeentelijke Universiteit was hij opgenomen in het dispuut
Clio. Dit gezelschap trachtte onder de leden van het studentencorps de
faam van wetenschappelijkheid te vestigen en behoorde in die jaren om
1900 tot de socialistische avantgarde van de universiteit. Greve was er
onder meerderen dispuutgenoot geweest van de dichter Carel Adama
van Scheltema, van de twee toekomstige hoogleraren in de geschiedenis
N.W. Posthumus en H. Bolkestein - de eerste in de economische en de
tweede in die der Oudheid -, en verder van J.1. van Loghem en
W.A. Bonger, op wie ook al professoraten lagen te wachten in de ge
zondheidsleer en in de criminologie met de sociologie. In de vrienden
kring trof hij verder Henri Wiessing, de meest democratische Clionees;
deze zou later hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en De
Nieuwe Groene worden. Wiessing was voor Greve een oude bekende,
want die was nog niet zo lang geleden correspondent van het Kamper
gymnasiastenblad aan het Bossche gymnasium geweest 34.

In de zaal van "De Hereeniging" trof Greve geen groot, weI een aan
dachtig en uit aIle richtingen samengesteld gehoor aan. In zijn "gernoe
delijke causerie" heeft de spreker de nadruk gelegd op het belang van
een goede financiele basis, want de initiatiefnemers dienden er rekening
mee te houden, dat de uitgaven hoog zouden zijn - een openbare
leeszaal is van een geheel ander niveau dan een volksleeszaal. Zij moes
ten zich eerst van een flinke steun uit de burgerij verzekeren. Daarna
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konden zij bij de gemeente om subsidie aankloppen, en pas als de raad
zijn goedkeuring had gegeven, mochten zij zich tot het rijk wenden,
want de medewerking van de gemeente was de hoofdvoorwaarde voor .
rijkssubsidie.
Op deze vergadering is ook een groot comite van voorbereiding ge
vormd. Gaan we de 21 personen die er zitting in hebben genomen na,
dan zien we een gedeeltelijk ander patroon dan we op grond van de
stemmenverhouding in de Staten-Generaal zouden hebben verwacht.
Van de antirevolutionairen had de politiek en maatschapppelijk zo
actieve Noordtzij, die onder zijn eigen mensen zowel in de stad als in
het land zoveel invloed had, zich van het begin af volle dig aan de zijde
van de voorstanders geschaard. Dat was een enorme rneevaller, want na
de Kamerdebatten viel niet te verwachten dat van de gereformeerde
kant veel sympathie zou komen. Maar Noordtzij was gelukkig niet zo
geirnponeerd door het gezag van Kuyper als zijn liberale tegenstanders
in de stad bij verkiezingen weI wilden doen geloven; trouwens hij was er
nog een van de Afscheiding, niet van de Doleantie. Ook de voorzitter
van de Kamper afdeling van Patrimonium, B.C. Bakker, had zijn naam
onder de uitnodiging tot de propaganda-avond laten drukken. En met
hen waren de uitgever J .H. Kok, notaris T. Plantenga en dr. D.J .A. Wes
terhuis, leraar aan het gereformeerd gymnasium, meegekomen. Van
katholieke zijde had zich dr. H.N. Veldhuis, conrector van het stedelijk
gymnasium en secretaris van de r.k. kiesvereniging, als voorstander doen
kennen. Hij was nog meer dan Noordtzij een buitenbeentje onder zijn
geloofsgenoten.
Maar..... - en dat was een grote teleurstelling -- van de christelijk
historischen had er niet een zich laten zien, En dit terwijl in september in
de Tweede Kamer de landsvertegenwoordigers van de Unie door hun
verdediging der geestelijke vrijheid zo'n doorslaggevend gewicht ten
gunste van de subsidiering van het leeszaalwerk in de schaal hadden
gelegd. We moe ten wel vaststellen, dat er in Kampen een ander soort van
christelijk-historischen huisde, in oorsprong meer verwant met de Friese
Christelijk-Historischen, die wel is waar door de fusie van 1908 met
de Christelijk-Historische Partij van De Visser en De Savornin Lohman
tot een C.H.U. waren verenigd, maar die zich toch moeilijk van de
theocratische opvattingen van de in 1910 overleden theoloog
dr. Ph.J. Hoedernaker hadden kunnen losmaken. Deze oud-hoogleraar
van de Vrije Universiteit was Kuyper bij zijn uittreding uit de Her
vormde Kerk niet gevolgd, omdat hij voorstander was van een staats
kerk, zij het wel met waarborging van godsdienst- en gewetensvrijheid.
De scheiding van kerk en staat was hem een gruwel. Hij zag als taak der
overheid het onverkort uitvoeren van artikel 36 van de Nederlandse
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geloofsbelijdenis met haar wering en uitroeiing van "aile afgoderij en
valse godsdienst", wa t toch weer moeilijk met vrijheid van godsdienst
en geweten te rijmen valt. Opmerkelijk is in dit licht de poging van
mr. Schokking om in het Kamper district in 1905 de strijd tegen
Noordtzij aan te binden. Immers bij diezelfde verkiezingen waren
Lohman en De Visser, om de coalitie te redden, wei bereid tot samen
werking met de antirevolutionairen en de katholieken. De hoedemake
riaanse inslag met de wens tot eerbiediging en versterking van het pro
testants-christelijke, zelfs hervormde karakter van ons volk moet de
christelijk-historischen hier nog niet dadelijk voorstanders van een open
bare leeszaal hebben gemaakt. De enige hervormde predikant die in het
comite meedeed, was ds. F.A. van Schaick; maar die was van de ethi
sche richting en had daarom maar weinig aanhang in de kerk.
Dan treffen we in het cornite aan de doopsgezinde predikant C.Vis en
rabbijn J. van Dam, en vervolgens mensen van de vrijzinnige kiesvereni
ging, de vrijzinnige arbeidersbond en de S.D.A.P.; ten slotte waren de
middenstand en de Hoofdcursus vertegenwoordigd. Opvallend is hoe
veel leden er uit het onderwijs kwamen: totaal zeven, onder wie
dr. J. Hooykaas, de rector van het gymnasium en dr. H.J. van de Stadt,
de directeur van de H.B.S.
Dit cornite nam op een vergadering van 30 mei het besluit tot stichting
en instandhouding van een openbare leeszaal en bibliotheek. Er werd
een voorlopig bestuur gekozen, dat er als voigt uitzag: dr. J .D.C. Koch
voorzitter, dr. D.J .A. Westerhuis secretaris, ds. C. Vis penningmeester
en dan notaris T. Plantenga, de onderwijzer N.F. Pelsma en mejuffrouw
S. Staverman, directrice van de meisjesschool. Aan deze commissie werd
opgedragen statu ten samen te stellen. Daarbij nam men zich voor op
een nader te bepalen datum een algemene ledenvergadering uit te schrij
yen.
Het voorlopig bestuur begon aanstonds met de propaganda. Op 4 juni
verscheen er al een uitvoerig artikel in de Kamper Courant, dat daarna
als brochure met toegevoegde intekenlijst onder de burgerij werd ver
spreid. Daarin werd het karakter en de werkwijze van een openbare
leeszaal uiteengezet met een opsomming van een aantal gemeenten waar
een dergelijke instelling al was gevestigd. Waar het comite om te begin
nen de nodige nadruk op legde, was het verschil tussen zo'n .nieuwe
leeszaal en een oude volksleeszaal. Dat moest hier in Kampen wei ge
daan worden, want de herinnering aan de volksleeszaal in de Buiten
Nieuwstraat en aan de maatschappelijke activiteiten van J .B. Meerkerk
en zijn liberale medewerkers was in de tussenliggende achttien jaar nog
niet geheel verbleekt. Ze zou dus geen plaats worden waar de bezoekers
bij voorbeeld de tijd met gezelschapsspelen konden doorbrengen of
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waar consumpties te verkrijgen waren. Roken en spreken zouden er
verboden zijn. Iedere inwoner kreeg vrij toe gang.
En dan een zeer belangrijk verschilpunt: geen propaganda voor een of
andere overtuiging! Hier zou men tegemoet komen aan de drang naar
geestelijke ontwikkeling en ontspanning zoals die gevonden werd in alle
kringen, standen en klassen. Duidelijk werd belicht, dat er in Nederland
ook antirevolutionairen, christelijk-historischen en katholieken bereid
waren gevonden om met mensen van links voor "volstrekte onpartijdig
heid" te zorgen en het vertrouwen van elk deel der burgerij te wekken.
"En het zij hier voor hen, die aan de mogelijkheid van een dergelijke
onzijdigheid mochten twijfelen, al dadelijk gezegd, dat de practijk be
wezen heeft, dat zij inderdaad bestaan kan, en dat velen, die eerst de
oprichting in bovengenoemde plaatsen van een O.L. en B. met wan
trouwen gegroetten, juist door die practijk deze inrichtingen een goed
hart zijn gaan toedragen en er een druk gebruik van maken". Ten over
vloede volgden er "nog slechts eenige namen, die een goeden klank
hebben in ons land ..... , dan moge daaruit blijken, dat de O.L. en B. de
sympathie bezitten der besten van onzen tijd".
Op het bestuur zou de plicht rusten aan jeugdige personen bepaalde
boeken te weigeren. Daarom zou gestreefd moeten worden naar de
inrichting van "een speciale kinderbibliotheek", want "daar wordt dan
gekweekt en de liefde voor het boek en de lust om uit het boek weten
schap te leeren verkrijgen".
Het punt financiering vormde, zoals te verwachten, een zeer belangrijk
deel van het artikel. Gewezen werd op de subsidies uit de gemeente
kassen en op de gebouwen die hier en daar kosteloos ter beschikking
werden gesteld. Ook op het Kamper gemeentebestuur zou een beroep
worden gedaan, want een goede openbare leeszaal zou voor de ge
meente een middel zijn om haar inwoners aan zich te binden door het
wonen in de stad aantrekkelijker te maken. Hierin herkennen we het
belangrijke argument van mr. Zimmerman, de vroegere gemeentesecre
taris van Dordt. Verder verwachtte het cornite ook jaarlijkse bijdragen
van particuliere instanties; eenmalige giften, eventueel in de vorm van
een legaat; en ten slotte contributies. Evenals elders zouden voor het
lidmaatschap een minimumbedrag worden bepaaJd, zodat werkelijk
iedereen lid van de vereniging kon worden. Het comite had tot dan toe
nog maar in kleine kring gepropageerd, maar het had al veel sympathie
voor zijn actie ondervonden. In korte tijd was f 1.400 aan bijdragen
voor het stichtingskapitaal toegezegd - dat was circa tweederde van wat
de oprichters dachten no dig te hebben. Voor de jaarlijkse expJoitatie
meenden ze metf2.000 af3.000 te kunnen volstaan.
In oktober was voor het stichtingskapitaaJ nog maar f 100 meer toe-
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gezegd dan in juni en men kon rekenen op ongeveer f 500 aan contri
buties. Al met al geen bijster groot resultaat, maar Kampen was ook
geen stad met bijzonder kapitaalkrachtige inwoners; de bloeiende siga
renindustrie van de vorige eeuw was sterk achteruitgegaan en ook op
ander gebied toonde het bedrijfsleven verval. Bovendien was al gauw
gebleken, dat de actie van het cornite de burgerij in haar geheel maar
weinig aansprak; de uitgestuurde propagandist en waren op vele voor
oordelen gestuit, en niet aileen bij de orthodoxen! Ondanks de voor
lichting in de brochure werd de open bare leeszaal steeds maar voor een
volksleeszaal aangezien. Velen voorspelden de O.L.B. dan ook geen lang
leven. Het sociale experiment van Meerkerk had na jaren nog een rem
mende invloed. Dan waren er die vreesden, dat een leeszaal de uithuizig
heid zou bevorderen, en weer anderen zagen in zo'n neutrale instelling
een geestelijk gevaar voor de bezoeker, En van rechtzinnige zijde had
men ook bedenkingen tegen het uitlenen van romans.
Opmerkelijk is, dat het Nutsdepartement en de Leesocieteit zich toen
afzijdig hebben gehouden. Wanneer een openbare leeszaal hier goed zou
aanslaan, zou dit voor beider bibliotheken de ondergang betekenen.
Medewerking verlenen zou vanzelfsprekend overdracht van het boeken
bezit meebrengen en met die gedachte konden de besturen zich blijk
baar op dat tijdstip nog niet verzoenen, vandaar dat geen vertegen
woordigers in het stichtingscornite zitting hadden genomen. Opvallend
steekt daartegen de gedragslijn van Patrimonium af, wat vermoedelijk
geheel aan het gezag van Noordtzij, de adviseur van deze werklieden
vereniging, moet worden toegeschreven.
Toch diende het voorlopig bestuur namens het cornite in oktober een
verzoek om een jaarlijkse subsidie van f 1.000 bij de gemeente in. Het
hield zich daarmee niet aan de door Greve gegeven raad, om zich eerst
van goede bijdragen van particulieren te verzekeren. Deze voortvarend
heid was eigenlijk een stille erkenning, dat er naar aile waarschijnlijk
heid niet veel meer uit de burgerij bijeen te schrapen vieI en dat er in
Kampen nooit een open bare leeszaal zou kunnen komen zonder stevige
hulp van de overheid. Misschien zou de actie, als de gemeente zich
eenmaal maar tot medewerking bereid had verklaard, in de stad nog wat
meer weerklank vinden. Bovendien wilde het cornite ook na de toe
kenning van de gemeentesubsidie tot het ontwerpen van statuten over
gaan en rechtspersoonlijkheid aanvragen; daarna zou dan de nieuwe
vereniging voor rijkssubsidie in aanmerking komen.
Groot was het vertrouwen waarmee het comite een raadsbesluit af
wachtte niet. Wei leek de verhouding van de partijen in de raad op het
eerste gezicht bijzonder gunstig voor de leeszaalactie. Immers van de
zeventien leden waren er tien liberaal, vijf antirevolutionair, een katho-
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liek en een christelijk-historisch. Cezien de medewerking van de ver
schillende partijen in het actiecornite lOU men kunnen verwachten, dat
het subsidievoorstel met een, hoogstens twee stemmen tegen erdoor lOU

komen. Maar dat pakte anders uit, want raadsleden redeneren vaak
anders dan hun spontane geestverwarlten en partijgenoten in actie
comites. Om te beginnen brachten B. en W. - bestaande uit burge
meester Van Blommestein en de twee wethouders A.A.C. van der Mijle
en mr. J. van den Oever - op de raadsvergadering van 29 november een
volkomen afwijzend praeadvies uit. Zij achtten de som der toegezegde
contributies veel te laag. Wanneer de gemeente hiertegenover het dub
bele aan subsidie zou stellen, dan lOU er een zodanige verhouding tussen
beide bedragen ontstaan, dat "met meer recht van een gemeentelijke
leeszaal en bibliotheek dan van een particuliere met gemeentelijke sub
sidie" kon worden gesproken. Uitgespeeld werd de optimistische ver
wachting van de adressanten, dat, de beloofde hulp der burgerij in
aanmerking genomen, de bepleite leeszaal "levensvatbaarheid" lOU blij
ken te bezitten. Ironisch werd geconstateerd, dat die levensvatbaarheid
dan wei geheel afhankelijk lOU zijn van de steun van rijk en gemeente.
B. en W. wezen er in aile nuchterheid op, dat maar weinig mensen iets
voor het leeszaalplan voelden. Die lauwe reactie in de stad verwonderde
hun niet, "daar Kampen geen plaats is, waar kunst, wetenschap en
algemeene ontwikkeling vragen om meerdere voorlichting. Hadden wij
hier opbloeiende nijverheid en handel, een zich ontwikkelend kunst
gevoel, een drang der bevolking om zich meer te beschaven en ont
spanning te zoeken na de dagtaak, dan lOU de zaak met een ander oog
moeten worden bezien ... " Daarom stelden B. en W. voor, afwijzend
op het verzoekschrift te beslissen.
Het ziet ernaar uit, dat deze sombere toelichting over de geestesgesteld
heid der bevolking zo onbewogen geformuleerd is om de actie radicaal
af te remmen. Coed, vergeleken met wat andere gemeenten van onge
veer gelijke grootte destijds misschien te zien hebben gegeven, zal de
begeerte om zichzelf in vrije tijd te ontwikkelen hier geringer zijn ge- .
weest, maar een man als Noordtzij had met Patrimonium wei bewezen,
dat daaraan iets te doen vie!. Het mislukken van de volksleeszaal, dat zo
hardnekkig in het geheugen was blijven hangen, mocht men niet steeds
als een argument aanvoeren, want daarbij kon ook een element van
afkeer tegen de sterke voogdij van de liberale heren in het spel zijn
geweest. En moet een gemeentebestuur in een dergelijke onverschillig
heid berusten, terwijl er mensen uit de ingezetenen zelf naar voren
komen met het ernstige voornemen daarin verbetering te brengen? In
ieder geval de burgemeester en wethouder Van der Mijle - beiden
liberalen! - waren wegens de grote financiele offers die een openbare
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leeszaal op den duur ongetwijfeld zou vragen en die veel groter waren
dan het cornite berekend had, scherp tegen de stichting van zo'n kost
baar instituut. Daar komt nog bij, dat in die periode het gemeente
bestuur juist in een moeilijke verhouding tot het departement van
Binnenlandse Zaken stond. In het volgende hoofdstuk zullen we zien, dat
minister Heemskerk een raadsbesluit in de voorgaande weken had nietig
verklaard. Aannemelijk is, dat B. en W. het doe I van de actie waaraan de
genoemde minister uiteindelijk te pas zou kornen, met gemengde gevoe
lens aanzagen. Wei nam in afwijking tot Van Blommestein en Van der
Mijle de a.r. wethouder Van den Oever een positief standpunt in, maar
hij achtte de tijd om een leeszaal op te rich ten nog lang niet aange
broken. Deze eigen visie zou hij ook met nadruk naar voren brengen.
De leden van het cornite hebben op een of andere manier vernomen, dat
de raad dit advies met afbrekende strekking uitgebracht zou worden.
Daarom hadden ze nog snel een openbare vergadering uitgeschreven,
waarop een bekend pionier uit de leeszaalbeweging, dr. A.W. van Geer
uit Groningen - waarschijnlijk in de plaats van een verhinderde Greve -
aile onder de burgerij gehoorde bezwaren zou komen weerleggen. Die
bijeenkomst kon niet eerder plaatsvinden dan op 2 december en men
hoopte, dat de spreker nog velen, ook uit de raad, zou weten te over
tuigen. Het cornite had dus belang bij uitstel van de behandeling van
zijn subsidieaanvrage. Daartoe heeft dan ook het cornitelid W. Meyer in
de raad een motie ingediend, die werd aangenomen.
De rede van Van Geer heeft niets uitgericht. Wei sprak deze oud-rector
van het Groningse gymnasium met overtuiging en kennis van zaken,
maar slechts voor een bescheiden publiek van dertig mensen. En onder
dat gehoor bevonden zich nu net niet diegenen die het cornite zo graag
in het bovenzaaltje van 't Collegie had gezien. De burgemeester was er
niet, de wethouders lieten zich niet zien, misschien is behalve Meyer _.
Noordtzij moest zich wegens drukke werkzaamheden laten verontschul
digen - een enkel raadslid opgekomen. Het belangrijkste deel van het
betoog betrof de financiering. Volgens de spreker kon een leeszaal met
bibliotheek begonnen worden met een stichtingskapitaal van [2.000.
Voor jaarlijkse ontvangsten ter dekking van de exploitatie was [1.500
wei het minimum. Daarmee zou een gebrekkig leeszaaltje geopend kun
nen worden, dat langzamerhand wei op kracht zou komen.

Op 27 februari 1912 kwam de aanvraag van het oprichtingscornite voor
de tweede maal in de raad in behandeling en die werd zonder hoofde
lijke stemming afgewezen. De raadsleden Noordtzij en Meijer die zitting
hadden in het leeszaalcornite, hebben dit besluit niet kunnen tegen
houden, want het onbevredigende resultaat van de propagandacam-
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pagne viel niet te ontkennen. Maar waarop zij in de gegeven situatie nog
probeerden aan te sturen was, dat de raad zich in principe achter het
cornite zou stellen om het daarmee nog een kans bij de bevolking te
geven; en dit moest dan worden vastgelegd in een stimulerende ver
klaring, dat onder nader vast te stelleri voorwaarden een subsidie zou
worden verleend tot een maximum van f 1.000. In die geest dienden de
verdedigers een motie in, Beiden hebben ook gewezen op de nadeJige
ornstandigheid, dat de. burgerij van Kampen financieel niet zo draag
krachtig was als die van Zwolle, Deventer of Zutphen: ... "wij zijn hier
niet gewend op eigen kracht te drijven". Maar dit nadeel kon opgeheven
worden door de rijke inkomsten van het uitgestrekte gemeentelijke
grondbezit; vandaar dat het cornite weI op de gemeente een extra be
roep voor actieve cultuurpolitiek moest doen en dat ook terecht deed.
Bij het debat dat hierop volgde, had de liberaal H. de Graaf een groot
bezwaar. Hij kon de openbare leeszaal nog onmogeJijk als een zaak van
algemeen belang zien. Hij verzocht de voorstanders hem eens duidelijk
te maken waarin die wenselijkheid van zo'n instelling gelegen was. Zo
lang hij daarover niet beter was voorgelicht, kon hij, in verband met het
grote offer dat van de gemeente gevraagd werd, moeilijk met de actie
sympathiseren. Dit klinkt vreemd uit de mond van een man die zich
actief met gemeentepolitiek bezighield. Op dat tijdstip had hij toch zo
langzamerhand een voorstelling van het be lang en de doelsteIIing van de
leeszaalbeweging moeten hebben; in de afgelopen jaren was er immers
na drie begrotingsdebatten in de Staten-Generaal, na aile perscornmen
taren en na de twee duidelijk aangekondigde propaganda-avon den in
eigen stad ruimschoots gelegenheid geweest zich op de hoogte te stellen,
De afgevaardigde van de C.H.U., W.H. ten Kate, oordeelde, dat een
open bare leeszaal haar belang kon hebben, maar dan niet in combinatie
met een bibliotheek. En als men in zo'n leeszaal aIleen handboeken over
verschillende ambachten en over technische wetenschap zou plaatsen,
bleef de organisatie, zoals het hoorde. volkomen op neutraal gebied.
Spreker was tegen de uitleen van romans. In "bellettrie" zag hij niets .
dan gevaar voorsubjectiviteit. De gemeente diende de striktste neutra
lite it in acht te nernen. Pas met zo'n eenzijdige vakleeszaal, gevrijwaard
- om het zo maar eens te vertolken - voor een concubinaat met een
bibliotheek, waar geen bezoeker gevaar liep door de lektuur in geeste
lijke verwarring te geraken, waar de lezer ongeernotioneerd de aanleg
van een lichtgasleding of de werking van een Papiniaanse pot kon bestu
deren, achtte dit raadslid het yolk gediend. Hij vroeg zich niet eens af,
hoeveel mensen in hun vrije tijd de moeite zouden nernen daarvoor hun
schoenen aan te trekken. Met zijn uitspraak had hij blijk gegeven van
sympathie voor iets wat onmogelijk te verwezenlijken was. Men zou
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hem nu de lof niet kunnen onthouden, dat hij zich zelfs tot op zekere
hoogte positief had opgesteld.
Het raadslid Meijer verzuchtte niet ten onrechte, dat je na het aanhoren
van deze twee sprekers het gevoel kreeg, "een nieuwe zaak" ter sprake
te hebben gebracht, terwijl toch in zo vele plaatsen, zelfs in Hilversum
en Apeldoorn, al open bare leeszalen waren. Meijer deed nog eens zijn
best, maar De Graaf was niet te overtuigen.
Wethouder Van der Mijle kon ook geen sympathie opbrengen. Deze
nuchtere tabaks- en sigarenfabrikant en zuinige rekenaar wenste er in
Kampen geen vereniging bij, die al van het begin af aan bloedarmoede
leed en waarvoor een spoedige dood te wachten stond. De oprichting
van een O.L.B. zou duizenden verslinden. Dit kon men toch zien in
plaatsen waar meteen een flinke leeszaal met bibliotheek was ingericht.
Daar waren grote schenkingen uit de bevolking gekomen. Hij verdedigde
zijn standpunt aldus: de opzet beslist al in de regel of een ondernerning
slaagt of niet. De leeszaalactie in Kampen was volgens hem op een
gebrekkige manier aangepakt. Een stichtingskapitaal van f 1.500 was
volstrekt ontoereikend. Verder zouden de jaarlijkse kosten voor
Kampen te groot zijn. En daar behoorde dan ook nog het salaris van een
bibliothecaris, die toch een persoon van grote algemene ontwikkeling
moest zijn, bijgeteld te worden. Daarom raadde hij Noordtzij en Meijer,
en met hen het hele cornite, af, met een O.L.B. te beginnen. Al het geld
dat de gemeente eraan zou besteden, zou weggegooid zijn. En nu kon
de heer Meijer weI zeggen: als het niet van de burgerij komt, laat de
gemeente, "die met middelen gezegend is", zelf het ontbrekende aan
vullen; maar zo'n redenering achtte hij gevaarlijk. Hij zou tegen de
motie stemmen, en weI met dit argument: een principieel besluit is
gauw genomen, maar dan zit men er al voor een groot deel aan.
En toen eindigde de wethouder met een verkeerde interpretatie van de
rijkssubsidievoorwaarden. In de memorie van toelichting op de staats
begroting voor 1912 had minister Heemskerk het zo geformuleerd, dat
hij als maatstaf aannam, "dat Rijks- en gemeentesubsidie tezamen niet
meer mogen beloopen dan anderhalf maal het bed rag der particuliere
bijdragen. Bovendien mag het Rijkssubsidie dat der gemeente niet over
treffen", Van der Mijle keerde de zaak om: het inkom en van de vereni
ging moet anderhalf maal zo groot zijn als de subsidies van rijk en
gemeente bij elkaar. Dus concludeerde hij: als de gemeente .f 1.000
geeft, dan komt er niets van het rijk.
Was dit een politiek handigheidje of een gevolg van verkeerd lezen? Ik
houd 't maar op het laatste. Toch is het een grote fout, als bij de
behandeling van zo'n belangrijk onderwerp, de verantwoordelijke wet
houder niet de juiste redactie van de rninisteriele uitspraak voor zich
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heeft. Merkwaardigerwijs maakte de andere wethouder, mr. Van den
Oever die zich juist gedeeltelijk van het praeadvies wilde distantieren,
dezelfde ambtelijke vergissing. Zo'n verkeerde interpretatie kan een in
vloed hebben als die niet onmiddellijk met de tekst erbij wordt gerecti
ficeerd. Maar de beide verdedigers van de leeszaalactie waren tijdens de
vergadering, wonderlijk genoeg, niet ter zake kundiger, zodat Van den
Oever bij zijn aandeel in het deb at van een verkeerde stelling kon blijven
uitgaan. Deze wethouder had geen principiele bezwaren tegen de op
richting van een openbare leeszaal. Ja, hij had zelfs geen bezwaar tegen
subsidie onder zekere voorwaarden. Echter ging hem het verzoekschrift
van het cornite financieel te ver. Bovendien was het hem te vaag. Bij de
oprichting van een O.L.B. moest de gedachte overheersen, dat het een
onderneming was waar de gehele burgerij zich achter schaarde, en dat
de instelling geen rijks- of gemeentezaak werd. Wanneer dat beginsel
zou worden vastgehouden, dan zou de wethouder zich voor subsidie
verlening uitspreken.
Meijer en Noordtzij kregen het, vooral met die verkeerde uitleg van de
subsidieregeling waarop zij geen weerwoord wisten, bijzonder moeilijk
hun motie te verdedigen. Zij moesten 't voor een meerderheid die zich
slechts voor een deel in het belang van een O.L.B. had verdiept,
geloofwaardig maken, dat de ware animo onder de lauwe burgerij van
zelf wel zou komen als de gemeente eenmaal flink in de exploitatie ging
helpen. Noordtzij meende, dat het cornite er toch goed aan had gedaan
het verzoekschrift in te dienen; daardoor had een openbare opwekking
tot deelneming plaats gevonden. De actie zou niet mislukken, omdat
slechts dertig mensen de avond met Van Geer hadden bijgewoond. De
geringe opkomst was voor een deel aan het slechte weer te wijten ge
weest en voor ee9 ander deel aan het feit dat men een bepaalde spreker
(Greve!) niet had kunnen krijgen. Beter was het als de raad ook eens de
lijst van intekenaren doornam, eer hij over de motie ging stemmen. Bij
het debat, aldus Noordtzij, was men teveel ervan uitgegaan als zou in de
motie om f 1.000 worden gevraagd - er was gevraagd om een subsidie .
tot een maximum van het genoemde bedrag. Het werd aan de raad
overgelaten tot welke grootte zou worden bijgedragen. En daarbij zou
de toekomstige O.L.B.-vereniging ook aan zekere voorwaarden moeten
voldoen. Zou die hierin tekort schieten, welnu, dan hield de subsidie
op. Noordtzij eindigde zijn pleidooi met de woorden: "Het zou mij
spijten, dat de zaak niet tot stand kornt, wij hebben hier in Kampen al
niet veeI, en het zou mij leed doen als wij nu niet vooruit konden gaan".
De motie-Meijer-Noordtzij werd verworpen met negen sternmen, uitge
bracht door vier liberalen, drie antirevolutionairen, een christelijk-histo
rische en een rooms-katholiek. Van de voorstemmers waren er zes libe-
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raal en een antirevolutionair. Na deze stemming heeft zich nog een
verwarring voorgedaan. Die is niet opgetekend in de Handelingen van de
Raad, maar weI in het kranteverslag. Eer de motie in stemming was
gebracht, had - heel vreemd! - De Graaf er ook nog een ingediend, en
weI van deze inhoud: "De Raad, gehoord het voorstel van de heeren
Noordtzij en Meijer, besluit daarop niet in te gaan, doch spreekt nu
reeds in beginsel uit, dat hij niet ongenegen is zijne medewerking te
verleenen tot oprichting van eene open bare leeszaal". Verschillende
raadsleden, onder wie De Graaf, verlangden toen, dat over deze tweede
motie gestemd zou worden; ze had immers de eerste stemming bei'n
vloed. De voorzitter weigerde hierop in te gaan, omdat de motie
De Graaf "in flagrante strijd" was met wat de indiener tijdens het debat
ten aanzien van een openbare leeszaal had betoogd. Die tegenstrijdig
heid viel niet te ontkennen. De wat erg resolute burgemeester wilde
zonneklaar voorgoed van de leeszaalkwestie af. De zaak had zijn hart
niet. Dat hij zich evenwel ook met vasthoudendheid voor een cultureel
doel kon inzetten, had hij enkele jaren tevoren getoond en daarop kom
ik nog terug. Maar nu liet hij onverbiddelijk de hamer vallen en met de
echo van de klap stierf het protest weg. En hij zal er ook voor gezorgd
hebben, dat het incident uit het ambtelijk verslag is gebleven.

Het comite was door het uitblijven van elk tegemoetkomend gebaar
diep teleurgesteld, temeer daar het al zijn verwachtingen juist op over
heidssteun had gesteld. Daarom diende het in de pers onmiddeIlijk van
repliek met aanhalingen uit de memorie van toelichting van minister
Heemskerk ter correctie van de foutieve lezing door de wethouders.
Daarbij werd niet verzuimd, er bijzondere nadruk op te leggen, dat de
minister zich had voorbehouden ten aanzien van de bewuste bepaling
"waar nodig" een uitzondering te maken.
De rectificatie werd gevolgd door een zeer uitgebreid artikel in de Kam
per Courant van 20 maart. Het cornitebestuur heeft daarin nog eens de
moeite genomen om. aan de hand van de ervaringen in andere steden
uiteen te zetten, hoe nuttig een openbare leeszaal met bibliotheek weI
voor een hele plaatselijke bevolking is. De gemeente Rotterdam wordt
aan Kampen tot voorbeeld gesteld. Die heeft, weI te verstaan, de gehele
exploitatie van de open bare leeszaal en bibliotheek voor haar rekening
genomen. Zou Kampen niet tot hetzelfde in staat zijn? In Engeland zijn
er weI 32 gemeenten van dezelfde grootte, die een gemeentelijke lees
zaal hebben en die daarvoor jaarlijks gemiddeldf 4.863 voteren. En wat
geeft de gemeente hier elk jaar niet aan open bare zaken uit? Voor het
zwembad f800, voor de plantsoenenf 4.000, voor het stedelijk muziek
korps met de daaraan verb on den opleidingsschool f 7 .000, en de opho-
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ging van een klein plantsoen tot sportterrein achter de Buiten-Societeit
kost ongeveer f 9.000. De schrijvers van het artikel willen geen kritiek
op al deze uitgaven leveren, "AIleen zouden wij willen vragen, of het
niet evenzeer van algemeen belang geacht moet worden voor de plaatse
lijke bevolking van Kampen, dat eene Open bare Leeszaal voorlichting
verschaft in aile takken van kennis, praktijk en ontwikkeling; als dat een
zeker deel der burgerij gaat baden en zwemmen, wandelt in 't plant
soen, luistert naar de muziek of open-lucht-spelen houdt op 't sportter
rein!" En een eindje verder volgt nog eens: "Slechts wenschen we de
onbillijkheid aan te toonen van eene bevoorrechting van de ontwikke
ling van het lichaam boven die van den geest".
Het artikel in de Kamper Courant werd in overdruk in groot aantal
onder de burgerij verspreid. In de volgende winter is men nog eens op
grote schaal aan het werk getogen met nieuwe intekenlijsten om het
aandeel der particulieren opgevoerd te krijgen. Maar deze activiteit is
gestaakt, nadat het raadslid Meijer op zijn informatie ten stadhuize, of
een hernieuwde aanvraag kans zou maken, een ontkennend antwoord
had ontvangen. Dat was in 1913. Een jaar later brak de Eerste Wereld
oorlog uit en men kreeg andere zorgen aan het hoofd.

Een late oogst tussen I1ssel en Burgel

En toen dan is er in 1916 plotseling een geheel onverwachte hulp van
buiten gekomen. Deze hield verband met de aanwezigheid van een ar
chitectonisch heel bijzonder bouwwerk in de Oudestraat, dat wij nu als
het Gotische Huis kennen. In dit huis was "sedert onheuglijke jaren"
een grutters- en kruidenierszaak gevestigd geweest. Het hele pand met
toebehoren - te weten een door een stoommachine aangedreven grut
tenmaalderij, grote graanzolders, .een heel bijzondere keuken, ruime
stall en en twee binnenplaatsen - strekte zich over een oppervlakte van
4.53 are tussen de Oudestraat en de Buiten-Nieuwstraat uit. Het stamde .
uit de vijftiende eeuw, maar in de loop der tijden was er veel aan dit
bouwwerk veranderd. Zo had een vroegere bewoner in 1816 de topgevel
met pinakels laten wegnemen en voor de benedenverdieping een winkel
pui laten aanbrengen. De meerderheid der Kampers liep in de vorige
eeuw dit winkelhuis voorbij zonder te beseffen welk een historische
waarde het bezat. Slechts een enkeling met onderscheidingsvermogen,
en die dan ook nog in de smalle straat de moeite nam om van de
overkant naar de eerste en tweede verdieping op te kijken, zag daar een
goed bewaard gotisch gevelfragment.
Dit waardevolle pand was in 1904 het eigendom van een mejuffrouw
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A.B. Elemans. De eigenares wilde in dat jaar van het perceel af. De
hoofdopzichter van gemeentewerken, A.1. Reijers, heeft nogal vroeg
van haar voornemen gehoord. Als het antieke gebouw geveild zou wor
den, lOU de koper het zeker voor de sloop bestemmen. Zo'n fatale daad
wilde Reijers, die wij dankzij zijn fijnzinnige potloodschetsen als een
groot bewonderaar van het Kamper stedeschoon kennen, in ieder geval
voorkomen. Hij schijnt allereerst de directeur van het Overijssels Ge
schiedkundig Museum te Zwolle, F.A. Hoefer, met wie hij persoonlijke
betrekkingen onderhield, van het dreigende gevaar op de hoogte te
hebben gesteld. Deze was lid van de in 1903 ingestelde Rijkscommissie
tot het opmaken van een inventaris van de Nederlands monumenten -
de aanwezigen man dus om in Den Haag met effect voor het behoud
van het pand te pleiten. Hoefer is onmiddellijk naar Kampen overge
komen. Vergezeld van Reijers heeft hij met mejuffrouw Elemans ge
sproken. Het gevolg van dit gesprek is geweest, dat hij zich direct tot de
minister van Binnenlandse Zaken, dr. A. Kuyper, onder wiens departe
ment de zorg voor de monumenten viel, heeft gewend. Tegelijkertijd
heeft hij het Tweede-Kamerlid jhr.mr. Victor de Stuers en rijksarchitect
dr. P.H. Cuypers, die met hem in de hierv66r genoemde rijkscommissie
zaten, ingelicht. Ook de gewaarschuwde burgemeester Van Blomme
stein besefte meteen, dat dit oude huis nooit voor onze stad verloren
mocht gaan. Reeds vijf dagen voordat de koop in de Kamper Courant
van 5 juni kwam te staan, richtten B. en W. een schrijven van dezelfde
strekking als dat van Hoefer tot de minister-president.
Het is van het grootste belang geweest, dat juist De Stuers en Cuypers
op het dreigende verlies van het huis-Elemans attent werden gemaakt.
Beide heren waren destijds de deskundigen bij uitstek op het gebied van
oude bouwkunst en restauratie. Samen met de hoogleraar in de kunst
geschiedenis aan de Academie voor Beeldende Kunst te Amsterdam,
I.A ..Alberdingk Thijm, hadden zij ons volk een ander gevoel voor
schoonheid trachten bij te brengen. Hun activiteit was een zuiver katho
lieke bijdrage in onze overigens nog zo eenzijdig protestants getinte
cultuur van de negentiende eeuw. Door de theorieen van dit drietal was
er een einde gekomen aan de bouwstijl van de ingenieurs van Rijks
waterstaat; die had den met hun pseudo-klassicisme, met hun pleister- en
plamuurwoede, met hun verf en vernis de eerste helft van de eeuw
beheerst. Van veel minder waarde dan de waterstaatsstijl was de bou
werij in de pleistergotiek die omstreeks 1840 uit het met de historische
romans van Walter Scott dwepende Britse eilandenrijk werd overge
nomen. Cuypers en de hem verwante bouwheren wilden iets anders: zij
beperkten zich niet tot de imitatie van oude stijlen, maar zij probeerden
met oude motieven tot eigen kunstvormen te komen en zodoende intro-
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duceerden zij de neogotiek en de neobarok.
De Stuers was van 1875 tot 1901 referendaris op de afdeling Kunst en
Wetenschappen van het departement van Binnenlandse Zaken geweest.
Met grote bezieling heeft hij jaren achtereen gestreden voor het behoud
en herstel van monumenten van kunst en cultuur; hij was de organisator
die de grondslag voor een instantie als Rijksmonumentenzorg heeft ge
legd. Aan zijn initiatief was ook de bouw van het Rijksmuseum in de
hoofdstad te danken.
Rijksarchitect Cuypers had zijn opleiding voor een belangrijk dee! ont
vangen bij de beroemde Franse kenner van middeleeuwse bouwstijlen
Viollet-le-Duc. Aanvankelijk had hij zich in Roermond gevestigd; in
1865 richtte hij een tweede architectenbureau te Amsterdam in. Zo
ongeveer 300 neogotische kerken heeft hij voor het emanciperende en
veela! van waardige godshuizen verstoken katholieke volksdeel ge
bouwd. Hij vormde een hele school van bouwmeesters om zich heen.
Hij .werd de eerste Nederlandse architect die het ambachtelijk gebruik
van materiaal en constructie in de bouwkunst vooropstelde. Hij ging
ook weer de oud-vaderlandse baksteen gebruiken. En toen hem in 1876
de schepping van het Rijksmuseum was opgedragen, gevoelde hij echt
de behoefte aan goede, geschoolde vakmensen. Maar ouderwets-dege
lijke ambachtslieden in de trant van de lang uitgestorven gildemeesters
waren er niet meer. Daarom maakte hij de bouwloods van het Rijks
museum tot een leerplaats van metselaars, steenhouwers, siersmeden,
tekenaars en ontwerpers. Evenals zijn grote Franse leermeester werd hij
een knap restaurateur. Onder zijn leiding werden onder meerdere de
restauraties van de Sint-Servaes te Maastricht, de Munsterkerk te Roer
mond en het Binnenhof in Den Haag verricht. En onder de vele oude
stadhuizen had ook dat van Kampen op het eind van de vorige eeuw
naar zijn inzichten een opknapbeurt gekregen. Verder had hij zich hier
bernoeid met de restauraties aan de Boven- en de Buitenkerk.
Ondertussen ging de veiling op 28 juni door. Maar de koop werd nog
niet dadelijk gegund. Twee dagen later kwam het antwoord van de
minister binnen. Hij had zich in voorgaande weken door de heren Cuy
pers, De Stuers en Hoefer uitvoerig laten voorlichten. Uit hun memorie
had hij begrepen, dat er hier sprake was van een "hoogst merkwaardig ge
bouw, dagteekenend uit de 15e eeuw, in ons land nagenoeg eenig in zijn
soort". De drie deskundigen had den Kuyper de vclgende, wel uitermate
vleiende karakteristiek van Kampen gegeven: zij waren van mening,
"dat de hier aanwezige: architectonische monumenten, welke aan de
stad een eigenaardige schilderachtige physiognomie geven, haar bestem
pelen tot een Nederlands Neurenberg". Het huis-Elernans in het bijzon
der diende men te be schouwen als het laatste, zichtbare teken van de
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cornmerciele welvaart der stad in de middeleeuwen. Het was een vermo
gend koopman geweest die zich die opvallende woning aan de hoofd
straat had doen bouwen. De natuurstenen voorgevel met zijn rijk tra
ceerwerk en zijn mooi gebeeldhouwde lijst was "een der fraaiste gothi
sche werken van burgerIijke bouwkunst". Min of meer gaaf bewaarde
gotische woonhuizen waren er zoveel niet meer over - zeven tel den de
inventariseerders van ons nationaal monumentenbezit er toen nog. Par
ticuliere huizen hadden immers veel meer dan open bare bouw het ge
vaar van onherkenbare verandering, van verwaarlozing en zelfs van sloop
gelopen. Opeenvolgende eigenaren hadden er door de tijden heen naar
welgevallen aan kunnen verminken. Vandaar dat de minister voorstelde,
dat de gemeente het gebouw zou kopen om er een of andere tak van
dienst of het gemeen telijk museum in onder te brengen.
Toen de burgemeester op de goedkeuring van de minister kon rekenen,
aarzelde hij geen ogenblik. Op 28 juni was alleen geboden. Binnen drie
weken kon Van Blommestein de minister melden, dat hij het hele per
ceel uit de hand had gekocht. Dat was gebeurd voor een som van
[8.800, ongerekend de bijkomende kosten, en op voorwaarde, dat de
koop zou vervaIlen, indien er v66r I januari 1905 geen goedkeuring van
gemeente en Kroon zou worden verkregen.
De burgemeester verwachtte, dat de raad niet even enthousiast zou zijn
als degenen die zich tot dat ogenblik voor het behoud van het historische
monument hadden ingezet. Immers met de restauratie die na de aan
koop te wachten stond, zou wellicht een nog groter bedrag gemoeid
zijn. Nu meende hij eventuele bezwaren te kunnen opheffen, als hij van
het rijk de toezegging kreeg, dat het de restauratiekosten op zich nam.
Daartoe wendde hij zich wederom tot Den Haag. Van Blommestein
moest drie maanden op antwoord wachten, en dit terwijl hij zo'n haast
had. Maar in oktober liet de minister dan toch weten, dat de burgemees
ter gerust kon zijn. De benodigde geld en konden echter eerst op de
rijksbegroting voor 1906, gedeeltelijk ook op die voor 1907 worden
geplaatst. Een poging van de burgemeester om voor aIle zekerheid al
vast een pro-memoriepost op de begroting voor 1905 te krijgen, werd
door het departement afgewezen. Zonder zo'n deugdelijke garantie van
het rijk zou de raad wel eens volkornen ongeiriteresseerd kunnen zijn.
En wat dan'? Dan was naar alle waarschijnlijkheid het behoud van het
unieke bouwwerk voorgoed verkeken.
Toch werden de culturele rimpels op het voorhoofd van de burgemees
ter weldra glad gestreken. Toen Hoefer vernomen had, dat Van Blom
mestein op het laatst nog enigszins in de steun van Den Haag was
teleurgesteld, heeft hij zich per telegram gewend tot de aangewezen
man om een bruikbare borgstelling te leveren. De Zwolse museum-
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directeur deed een beroep op De Stuers, die, zoals hij wist, bijzonder op
de restauratie van het Gotische Huis gebrand was en die al de wens had
geuit .f 1.000 in de koop bij te dragen. Deze vroegere afdelingschef van
het departement dat Kuyper nu beheerde, had genoeg ervaring in dit
soort moeizaam af te handelen zaken opgedaan. Zelf had hij niet alJeen
in artikelen zijn zuinige landgenoten van hun onbewogen aanzien van
het verval van oude gebouwen trachten te gene zen, hij verschafte ook
uit eigen middelen hulp. Zo heeft hij de "Schotse huizen" in Vere -
"Het lammetje" en "De struys" - door aankoop voor ondergang gered
en ze daarna aan het rijk geschonken 3S. De burgemeester kreeg van de
vrijgevige kunstbeschermer een schriftelijke belofte, dat hij bereid was
het huis-Elemans tegen de kostende prijs over te nemen, wanneer de
restauratie het volgend jaar niet op de departementale begroting zou
worden gebracht. Met deze verklaring was de burgemeester genoeg voor
bereid om de Kamper gemeenteraad de koop voor te leggen.
De burgerneester had zelfs nog een bepaald advies om de raad tot koop
te animeren kunnen laten schieten, Het hield verband met De Stuers'
opvatting, dat een monument na restauratie weer een nuttige functie in
de samenleving moest worden gegeven. Die functie behoefde niet nocd
zakelijkerwijs met de oorspronkelijke overeen te stemm en. Het was
alleen van belang, dat het gebouw een passende bewoning kreeg, die het
voor nieuw verval zou behoeden, Daarom had hij met Cuypers en Hoe
fer in het eerste advies voor de minister voorgesteld, het Gotische Huis
tot museum te bestemmen. Nu kon mr. J. Nanninga Uitterdijk een gro
tere ruimte best gebruiken, omdat de schepenzaal te klein was gewor
den. De gemeente-archivaris had jaren tevoren al eens de suggestie ge
daan om de historische collectie naar de Broederpoort over te brengen.
Maar in het Gotische Huis zouden de eerste en tweede verdieping bo
vendien nog door verhuring rendabel gemaakt kunnen worden. Het zou
immers voor de gemeente weI prettig zijn, als zij op die manier midde
len kreeg om het gebouw te onderhouden en geleidelijk de koopsom af
te schrijven.
Wat de drie deskundigen voorstelden, doet vreemd aan. Je zou een
oplossing van culturele aard verwachten. Maar de heren wezen op de
behoefte van het departement van Oorlog aan magazijnen voor de in
1901 ingestelde NederIandse landweer, die de overoude stedelijke schut
terijen zou gaan vervangen 36. Het pleit voor de burgerneester, dat hij
zich met enige tegenzin met het belanghebbende departement in onder
handeling begaf. Hij moet nu weI niet van een goede huurder afkerig
zijn geweest, maar om het gebouw grotendeels beschikbaar te stell en
voor een compagniesbureau, een bergruimte voor geweren met uitrus
tingstukken en voor een poetskamer - nee, dat ging hem klaarblijkelijk
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te ver. Dan 'iou ook het architectonisch curiosum, met overheidsgelden
gekocht en hersteld, niet voor iedereen te bezichtigen zijn. Het contact
liep op niets uit. Trouwens het was nog niet eens te overzien, hoe lang
de restauratiewerkzaamheden zouden duren.
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 1904 kwam een tweeledig
praeadvies van B. en W. in bespreking. Dat behelsde in de eerste plaats
de aankoop van het huis-Elemans, vervolgens het afwijzen van het aan
bod van De Stuers om met f 1.000 in de koop bij te dragen. Dit laatste
was vooral door toedoen van de burgerneester toegevoegd; de gemeente
kon zich, zoals ook een raadslid opmerkte, de uitgave best permitte
ren! Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.
Waar de redactie van de Kamper Courant zich in haar grotendeels aan
de restauratie gewijde zondag-editie van 3 januari 1909 terecht nog aan
ergerde, was, dat in deze vergadering geen woord van waardering voor
de bemoeienis en de borgstelling van De Stuers is uitgesproken.
Nog voor de officiele overdracht op 5 januari 1905 kwam het minister
Kuyper ter ore, dat de inventaris van de oude grutterij apart verkocht
lOU worden. De molen, in oorsprong door een geblinddoekt paard in
beweging gebracht, was vrijwel een unicum in ons land. Daarom wilde
de minister de hele maalderij, als een overblijfsel van een uitgestorven
nijverheid, intact gelaten zien. Er mocht zonder overleg met het depar
tement niets gewijzigd worden. De burgemeester stelde zich op het
standpunt, dat de inrichting van de grutterij geen deel uitmaakte van
het door de gemeente aan te kopen perceel. Mejuffrouw Elemans was
zijns inziens volkomen gerechtigd de inventaris van de maalderij te ver
kopen en te doen wegvoeren. Van Blommestein had zich laten vertellen,
dat de heer Hoefer er voorlopig de hand op had weten te leggen. Wat hij
met wist, was, dat Hoefer de molen voor f250 voor De Stuers had
gekocht. Vandaar zijn suggestie, dat het rijk de molen, die al jaren niet
meer in gebruik was, lOU overnemen. Dit was dus niet meer nodig; de
adviseurs van monumentenzorg had den niet alleen Kuyper gewaar
schuwd, maar er zelf al voor gewaakt, dat de molen in de grutterij bleef.
Op de staatsbegroting voor 1906 werd een post van f 4.000 voor de
restauratie uitgetrokken, de eerste termijn van de f 8 .000 waarop Cuy
pers de gehele onderneming had geraamd. Tussen september 1907 en
december 1908 heeft de afdeling gemeentewerken de volgende herstel
werkzaamheden door aannemer G. Londo naar de plannen van Cuypers
laten uitvoeren. Allereerst was er de restauratie van de facade, het weg
werken van alles wat er in de voorgaande eeuw aan was verknoeid; de
ontbrekende trapgevel met de pinakels heeft men naar een oude, thans
verdwenen tekening hersteld. Er zijn nog oude stadsgezichten uit de
zeventiende en achttiende eeuw bewaard waarop we het getande profiel

220



van het huis tussen de andere daken scherp kunnen onderscheiden.
Daarna zijn de trappen, het dak en de muren van het gedeelte tussen de
Oudestraat en de kleine binnenplaats onder handen genomen. En toen
was de geraamde som opgebruikt, zodat het nog lang niet voltooide
werk stil bleef liggen.
In juli 1904 had Van Blommestein voor de gemeente bij het departe
ment het recht trachten voor te behouden om te bepalen wat er moest
gebeuren met het resterende deel van het perceel tussen Oudestraat en
Buiten-Nieuwstraat, dat buiten de restauratie op rijkskosten viel, Het
rijk had voor restauratie aileen het eigenlijke Gotische Huis, de eerste
binnenplaats en de keuken bestemd. Maar ten aanzien van het achter
gedeelte had minister Kuyper - zeals we zagen - toch duidelijk be
paald, dat er niets mee mocht gebeuren zonder voorkennis van het
departement, zodat er van het gemeentelijk beschikkingsrecht maar wei
nig overbleef. En to en in 1909 de monumentencommissie ook de grut
tenmaalderij en de stall en in de nog uit te voeren herstelwerkzaamheden
wilden opnemen, verklaarde de burgemeester zich bereid bij de gerneen
teraad voor te stellen van die, eigenlijk beperkte, reserve af te zien, op
voorwaarde, dat het rijk de restauratie op zich nam.
De directeur van gerneentewerken, K. de Vidal de St. Germain, kreeg
opdracht het totaal der daarvoor benodigde rijksgelden te begroten. Hij
kwam op f 10.800. Van die som zou nog eens f 5.450 aan het hoofd
gebouw worden besteed. Cuypers vond de raming te hoog. De Vidal was
door die kritiek in zijn wiek geschoten. Had de rijksarchitect zelf al niet
in 1904 te laag geraamd? Binnenlandse Zaken had achteraf nog eens
voor f 1.200 aanvulling moeten zorgen en de in het geheel uitgegeven
som van f9.200 was daarmee bijlange na niet voldoende geweest.
De Vidal was het overigens helemaal niet met het advies van rnonumen
tenzorg eens. Waarom niet alles afgebroken wat er achter het hoofd
gebouw lag? Dan lOU de mooie achtergevel eerst goed uitkomen. Die
kon men nu aileen van het kleine achterplaatsje bewonderen door het
hoofd diep in de nek te leggen. Van Blommestein heeft zich bij deze
zienswijze aangesloten. De keuken, de maalderij en het stalcomplex
achtte men in Kampen van te geringe historische waarde. Eventueel kon
de inventaris van de maalderij als bezienswaardigheid een plaats krijgen
in het Gotische Huis, dat toch gedeeltelijk tot gemeentemuseum lOU

worden ingericht. ,
Het verschil van inzicht tussen de gemeente Kampen en monumenten
zorg groeide uit tot een niet te overbruggen tegenstelling. Al spoedig
oordeelde de burgemeester voortzetting van de correspondentie met
Cuypers nutteloos. Hij schreef minister Heemskerk: laat de heren maar
hier komen, aIleen bespreking ter plaatse kan nog praktisch effect heb-
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ben. Daarop zijn in januari 1910 Cuypers en Hoefer naar Kampen geko
men, waar zij met de directeur van gemeentewerken aan de hand van
diens gedetailleerde begroting het hele perceel nauwkeurig inspecteer
den. Het enige resultaat was, dat op de raming nog weer iets beknibbeld
werd. De Vidal bleef sceptisch ten aanzien van de rest aura tie van de
hopeloos vervallen grutterij en stallen. Maar de minister had aileen oor
voor Cuypers' advies. Heemskerk verzekerde: de gemeente behoefde zich
geen zorgen te maken, het rijk was krachtens belofte zedelijk verplicht
tot financiering van de restauratie. Voor de jaren 1911, '12 en '13liet
hij bij elkaar .f 10.400 voteren. Onderwijl rekende hij erop, zoa1s hij in
zijn correspondentie niet vergat te vermelden, dat de gemeente niet tot
sloop zou overgaan.
De wijze waarop Van Blornmestein zich hierna tegenover Den Haag
gedroeg was niet vrij te pleiten van uitgekooktheid. Hij maakte gebruik
van de tweeledige positie waarin een burgemeester zich in ons staats
bestel bevindt. Als voorzitter van de raad en als plaatselijk gezagsdrager
is hij vertegenwoordiger van het rijksbelang; daarom wordt hij ook door
de Kroon benoemd en ontslagen. Tegelijkertijd is hij lid van het bestuur
in de gemeente. In zijn eerste kwaliteit was Van Blommestein verplicht
de raad voor te stellen, afstand te doen van de voorbehouden beschik
king over de maalderij en stallen en beide ter restauratie aan het rijk
over te laten; de gemeente zou dan na de restauratie tot het onderhoud
van het complex tussen Oudestraat en Buiten-Nieuwstraat gehouden
zijn. Dit deed de burgemeester in een persoonlijke brief. Maar dezelfde
dag ontving de raad een praeadvies van het college van B. en W. om het
ambtelijk voorstel van de burgemeester te verwerpen en de minister te
adviseren tot afbraak van de keuken, omdat restauratie van de hele
achterbouw toch maar geldverspilling was.
De raad nam op 26 september J 911 de brief van de burgemeester voor
kennisgeving aan en sprak zich, met slechts een stem tegen, voor het
praeadvies uit. Men kan zich voorstellen, welk een verbazing deze onver
wachte gang van zaken bij minister Heemskerk en de heren van monu
mentenzorg te weeg heeft gebracht. De gladde burgemeester en de mee
gaande raad moesten nu snel een obstakel voorgeschoven krijgen. Na
een dag of acht schorste Den Haag door een K.B. voor een half jaar het
gemeenteraadsbesluit. Een maand later volgde een tweede K.B. waarbij
de gewraakte beslissing voorgoed vernietigd werd. De burgemeester die
anderhalf jaar tevoren nog loyale medewerking had toegezegd, had
scherp gespeeld en zijn beleid was door de regering gecorrigeerd. Met dit
al had hij uiteraard in Den Haag geen beste naam gekregen. En de
leeszaalactie ondervond zijdelings nadeel van dit ambtelijk conflict.
Van Blommestein dacht er niet over zijn standpunt op te geven. Hij
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werkte tegen, to en Cuypers in opdracht van het departement de restau
ratiebegroting nog eens moest herzien. Ondanks de beide K.B.'s voelde
hij zich meer gebonden aan het raadsbesluit dan aan de verlangens van
het departement. Vandaar dat Cuypers met een eigen opzichter naar
Kampen moest komen. Dat bezoek hag een opmerkelijk resultaat; de
architect kwam nu ook zelf bij het herhaald in ogenschouw nemen tot
het inzicht, dat de stallen voor restauratie in een te vervallen toestand
verkeerden. Met het schrappen van die post en met nog enkele wijzigin
gen meende hij nog eens een aanzienlijk bedrag van f 1.100 op de
begroting van De Vidal te kunnen bezuinigen. Maar de minder verwaar
loosde keuken en de maalderij dienden behouden te blijven. Op Cuy
pers' advies bepaalde Heernskerk, dat deze onderdelen eerst hersteld
zouden worden. Was dat gebeurd, dan kon de raad een nieuw besluit
nemen tot afbraak van de stallen, "welk besluit alsdan wegens verander
de omstandigheden ..... niet ter vernietiging aan Hare Majesteit zal wor
den voorgedragen".
Van Blomrnestein bleef mokken en verweerde zich grimmig. Met Cuy
pers correspondeerde hij aIleen als het niet anders kon. Beide heren
stuurden doorgaans wat ze elkaar te zeggen hadden naar de minister, die
er dan ambtelijk zorg voor droeg, Qat de afschriften bij de bedoelde
persoon kwamen. De Stuers had nog wel een directe brief uit Kampen
gekregen met het verzoek snel te beslissen wat er met de toebehorende
gruttersmolen moest gebeuren. Toen Cuypers hier via Den Haag een
opmerking over gemaakt had, antwoordde Van Blommestein aan de
minister, dat De Stuers "niet het minste recht" toekwam zijn aankoop
in de grutterij te laten staan, "als wordende het ter plaatse zijn van dien
molen door het Gemeentebestuur slechts gedoogd". Nota bene, en dit
terwijl De Stuers in 1904 de molen had weten te behouden en aange
koch t ten behoeve van de gerneente! Maar daarvan was de burgemeester
klaarblijkelijk nooit in kennis gesteld. Cuypers was hevig verontwaar
digd over de tegenwerking van Van Blommestein, op wie de adviezen
van deskundigen geen enkel vat hadden. Diens houding tegenover .
De Stuers achtte. hij pijnlijk: "Hij verliest geheel uit het oog, dat het aan
den Heer de Stuers te danken is, dat het Gotische Huis gered is gewor
den en daarom buiten kosten der Gemeente hersteld". Cuypers rekende
ook nog voor, dat de vermogende kunstbeschermer al voor bijna twee
mille uit eigen beurs in de restauratie had gefourneerd. En van de kant
van de burgemeester was nooit een blijk van erkentelijkheid ontvangen.
Dit mocht, aldus de rijksarchitect, hem wel eens gezegd worden! Hij
verweet Van Blommestein, dat hij na de koop nalatig was geweest in het
onderhoud der stallen en dat bovendien door zijn achteloosheid enkele
jaren geleden een aangrenzend gotisch huis verJoren was gegaan. Cuy-
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pers had geen vertrouwen meer in de gemeente, want hij wilde, dat de
herstelwerkzaamheden geheel onder zijn directe leiding zouden plaats
vinden. Van Blommestein liet zich uiteraard ook niet onbetuigd, terwijl
minister Heemskerk tussen beiden de kalmte zelf bleef.
Na ruim vier jaar van onderhandelen en krakelen waren de restauratie
werkzaamheden niets gevorderd. B. en W. wilden, als het enigszins kon,
zo gauw mogelijk uit dat "wespennest" zien te komen. Daarom advi
seerde het college, het Gotische Huis voor /2.000 aan het rijk te ver
kopen; dan was de gemeente van aIle gezeur met monumentenzorg en
van aIle onderhoud na de restauratie af. Het rijk kon dan naar eigen
inzicht handelen. Hiertegen had de raad niet het minste bezwaar; zon
der hoofdelijke stemming aanvaardde hij het advies in de vergadering
van 29 december 191437.

In 1915 werd de restauratie voortgezet. Ze geschiedde van .toen af
aIleen onder toezicht van de rijksgebouwendienst; De Vidal de St. Ger
main had er niet langer bemoeienis mee. WeI bleef de hoofdopzichter
van gemeentewerken, de heer Reijers, die voordien met de dagelijkse
leiding in het Gotische Huis belast was geweest en die over aIle mogelij
ke technische zaken met Cuypers of met diens zoon had gecorrespon
deerd en onderhandeld, bij de restauratie betrokken. Ondanks de gepas
seerde moeilijkheden schijnt de gemeente hem aan het rijk te hebben
uitgeleend. D~ hoofdopzichter had zich ook geheel en al aan het herstel
werk gegeven! Hij genoot bovendien meer dan enig ander in Kampen
het vertrouwen van de grote drie van monumentenzorg; de bewaarde
correspondentie getuigt van samenwerking op basis van wederzijdse
waardering. Het moet gezegd, dat Van Blommestein en De Vidal zich
door het beschik baarstellen van Reijers zeker niet van hun zwakste kant
hebben laten kennen.
Wegens de prijsstijging gedurende de oorlog waren de bedragen die mi
nister Heemskerk nog voor de tweede serie herstelwerkzaamheden had
losgekregen, natuurlijk ontoereikend geworden. Cuypers zou voor de
zoveelste keer bij Binnenlandse Zaken, toen door mr. P.W.A. Cort van
der Linden beheerd, om nieuwe gelden moeten aankloppen. Het was nu
ook geheel aan het rijk, zelf voor een bestemming van het gebouw te
zorgen. Na het langdurige geharrewar met de B. en W. van Kampen zou
er in ieder geval geen gemeentemuseum in worden ondergebracht. Zo
stond Cuypers voor de oplossing van dit probleem; bij de aanvrage der
nieuwe restauratiegelden moest hij met een advies voor den dag komen.
Het enige was, particuliere instellingen in de stad te vinden die in het
gebouw om zijn grote ruimte en zijn centrale ligging aan de hoofdstraat
geiriteresseerd waren.
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De hoofdopzichter van gemeentewerken kon hem in deze aangelegen
heid goede raad verschaffen; die beschikte hier over genoeg contacten.
Zo heeft Reijers op maandagmorgen 29 maart 1915 de rijksarchitect op
diens verzoek van de trein gehaald. Van het station over de brug achter
het nieuwe en oude raadhuis langs naar het Gotische Huis wandelend
bespraken beide bouwkundigen het vraagstuk van de be stemming. Cuy
pers opperde de stichting van een particulier museum voor plaatselijke
geschiedenis. Maar zo'n organisatie met een beetje belangrijke collectie
was er zo een-twee-drie niet. Reijers zag een andere mogelijkheid: het
O.L.B.-comite! Dat bestond ten minste, al had het dan ook geen hoe
ken en al kon het zich nog niet beroemen op de vereiste genegenheid
van het stadhuis. Wellicht was het ontmoedigde cornite weer tot nieuw
initiatief op te wekken. De stad zou in ieder geval meer met een leeszaal
en bibliotheek dan met een tweede museum gebaat zijn.
Reijers zal ongetwijfeld uitgebreid verslag hebben gedaan van het mis
lukken van de leeszaalactie. Dat de gemeente niet had willen subsidieren
had op Cuypers weinig indruk gemaakt. Hij zal onmiddellijk sympathie
hebben opgevat voor het cornite - een slachtoffer van Van Blornme
stein! Hij was door zijn lange, succesrijke carriere een indrukwekkende
persoonlijkheid geworden naar wie op het departement werd geluisterd.
Ondanks zijn 88 jaren was hij nog steeds in overheidsdienst. Dat kon
toen nog. Zijn ervaring, zijn kennis, zijn volkomen lichamelijke en gees
telijke gaafheid hadden hem een superioriteit gegeven waarop aIle tegen
argumenten te pletter sloegen. Hij kende alle ambtelijke wegen naar het
Haagse Binnenhof, zelfs tot in de Treveszaal - hij had er te vaak geanti
chambreerd en te veel gerestaureerd. Tijdens de verwikkelingen tussen
het rijk en de gemeente Kampen was hij voor B. en W. een zeldzaam
hardhoofdige tegenpartij geweest. Sinds het rijk in het bezit van het
Gotische Huis was gekomen had hij alleen te maken met de minister,
die trouwens ook de rijkssubsidiering aan de openbare leeszalen regelde.
Vandaar dat Cuypers meteen gewonnen was en de suggestie van Reijers
met zijn eigen plan combineerde: het Gotisch Huis zou worden inge
richt tot een leeszaal en een museum.
Meer dan een jaar later heeft Cuypers via Reijers contact gezocht met
iemand van het oprichtingscornite; dat kwam er met de penningmeester,
die zelfs voor een onderhoud met de rijksarchitect zijn vakantie aan de
kust afbrak. Ds. Vis arriveerde op maandag 28 augustus 1916 samen
met Cuypers om 9.33 uur uit Amsterdam in Kampen. 's Ochtends heb
ben ze in het Gotische Huis rondgekeken, waarna ze de trein van
12.25 uur naar de hoofdstad namen om daar in Cuypers' werkkamer in
het Rijksmuseum de bespreking te voltooien en in een schriftelijk ver
slag vast te leggen. Blijkens dit verslag heeft de voortvarende en nog lang
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niet vermoeide Cuypers de doopsgezinde predikant precies voorgeschre
yen wat er gedaan moest worden. Eerst diende er een nieuw, maar nu
klein cornite tot oprichting van een vereniging te komen en wel met een
tweeledige doelstelling: de stichting en instandhouding zowel van een
openbare leeszaal als van een museum voor plaatselijke geschiedenis en
kunst. Dat cornite lOU vervolgens rechtspersoonlijkheid aanvragen en als
die was verkregen, kon de erkende vereniging zich uitbreiden en plan
nen gaan ontwerpen. Het Gotische Huis met de bijbehorende maalderij
en de voormalige stall en in de Buiten-Nieuwstraat, die tot woonhuis
voor een concierge konden worden verbouwd, lOU na de voltooiing van
de restauratie aan de vereniging worden overgedragen. En voor het be
reiken van het omschreven doel zouden langs de gewone weg subsidies
worden aangevraagd.
Een der volgende dagen heeft Vis de voorzitter van het stichtingscomite
ingelicht, waarop beiden het voorlopig bestuur opening van zaken ga
yen. Dit alles gebeurde met de uiterste discretie. Cuypers had dat zo
verlangd - hij moest immers eerst de minister polsen. En met het
ministeriele fiat lOU natuurlijk niet alleen het verhuren van het Gotische
Huis gemoeid zijn, maar ook de feitelijke erkenning van een leeszaal
cornite, dat zelfs nog niet eens op de financiele steun van de gemeente
kon rekenen. Daarbij was het raadzaam, B. en W. niet te vroeg op de
hernieuwde bedrijvigheid opmerkzaam te maken. Het gemeentebestuur
zou men eenmaal weer moetert benaderen en daartoe diende een uiter
mate gunstig, psychologisch moment afgewacht te worden. Alle be
stuursleden van het cornite aanvaardden de aanbieding van het gebouw
op de gestelde voorwaarde van gedeeltelijke inrichting tot museum,
want dat was de uitdrukkelijke wens van Cuypers en naar aile waar
schijnlijkheid lOU Cort van der Linden zich op dit punt geheel naar het
advies van de architect rich ten.
Wie had na het ontmoedigende raadsbesluit van 1912 nog op zo'n gun
stige wending durven rekenen! Er werd niet alleen op billijke conclities
een gebouw ter beschikking gesteld, maar bovenclien - en dat was zo
belangrijk - de nodige subsidies voor de inrichting van een leeszaal en
bibliotheek leken nu met de steun van Den Haag als het ware vanzelf te
zullen komen. Om de geheimhouding zo goed mogelijk te handhaven
werd het grote comite vooralsnog niet ingelicht. Het voorlopig bestuur
trad als nieuw comite op en besloot op 22 september tot oprichting van
de vereniging. Notaris Plantenga en ds. Vis ontwierpen daarvoor de sta
tuten. Deze werden 20 oktober aangenomen en daarna ter koninklijke
goedkeuring opgezonden. Die goedkeuring werd op 2 december ver
leend en is in de Staatscourant van 24 januari 1917 gepubliceerd. Van al
deze handelingen schijnt niemand in Kampen - aldus Vis in zijn hand-

226



schrift - ook maar iets te hebben bespeurd.
In aIle stilte moest men dit kleine comite aanvullen. De heer N.F. Pels
rna, de actievoerder van het eerste uur, was in het begin van de oorlog
naar Nederlands Oost-Indie vertrokken. In zijn plaats werd Reijers opge
nomen. Een goede keus. Immers deze Kamper was de vertrouweling van
Cuypers en door zijn bemoeienis had hij voor nieuwe ontplooiings
mogelijkheden gezorgd. En dan vertrok nog in december 1916 dr. Wes
terhuis. Hij kon vervangen worden door zijn collega aan het Cerefor
meerde gymnasium, drs. C.R. Bax. De laatste werd penningmeester, ter
wijl ds. Vis het secretariaat op zich nam. In de vacature van de naar
Leeuwarden verhuisde mejuffrouw Staverman werd niet voorzien.
De officieel erkende vereniging wilde nu graag in alle openbaarheid met
propaganda beginnen. Het zou vanzelfsprekend een sterk punt zijn,
wanneer ze daarbij op het Cotische Huis als toekomstige plaats van vesti
ging kon wijzen. Om de minister in dit nog informatieve stadium op de
juiste wijze te benaderen had men Cuypers als bemiddelaar en adviseur
nodig. Wegens ziekte kon hij tijdelijk niet van dienst zijn. Eerst in mei
ontving de vereniging van hem bemoedigend nieuws. Van het departe
ment had hij bericht gekregen, dat de minister in beginsel bereid was
het Gotische Huis op nader te bepalen voorwaarden ter beschikking te
stellen en dat bij de restauratie met de toekomstige bestemming reke
ning gehouden mocht worden. Hierop heeft de vereniging eind juni een
schrijven tot de minister gericht met het verzoek haar het Cotische Huis
in huur te geven.
Het antwoord was enigszins teleurstellend. WeI ging de minister ermee
akkoord, dat de vereniging zich in het gebouw zou vestigen, maar het
bijgaand concept-huurcontract vermeldde een huur van f200 per jaar,
die nog wel op 1 september zou ingaan. Op dat tijdstip was de vereni
ging nog lang niet in staat het gebouw te betrekken. Er was slechts een
bedrag van f 100 in kas. Door de opgelegde zwijgplicht had men immers
geen propaganda-actie onder de burgerij kunnen hervatten, De benodig
de overheidssubsidies waren uiteraard ook nog niet aangevraagd. Er was .
geen boek, geen kast, zelfs geen bibliothecaris. Het bestuur moet toen
op een minimale, symbolische huur hebben gerekend.
Bij een bezoek van twee bestuursleden aan het departement kregen deze
van een referendaris te horen, dat de onverwacht hoge huur in verband
stond met het onderbrengen van een museum in. hetzelfde pand. De
vereniging heeft daarop besloten het museum te laten vallen en zich in
die geest met een verzoek om lichtere huurvoorwaarden tot de minister
te wenden. Cort van der Linden bleek in zijn antwoord van januari
1918 absoluut geen bezwaar te hebben tegen het opgeven van de twee
de doelstelling; het stichten van een museum was op het departement
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nooit als een dwingend voorschrift opgevat. De minister handhaafde
evenwel de huur. Hij deed dit uit een oogpunt van billijkheid tegenover
andere leeszalen; trouwens hij yond de huur niet hoog en hij was bereid
die te doen ingaan onmiddellijk na het betrekken van het gebouw. Een
regeling omtrent het gebruik van licht en verwarming zou hij na overleg
met Cuypers treffen. Op dit punt werd de vereniging zeer schappelijk
behandeld, want die kosten zouden, naar zij weldra te horen kreeg,
voor rekening van het rijk komen. Daarmee was de situatie voor de
leeszaal weer veel aantrekkelijker geworden. Bovendien deed zich plot
seling de mogelijkheid voor, de ruimte van de tweede verdieping die
men de eerste jaren toch niet zou kunnen opvullen door het opnemen
van een medehuurder rendabel te maken.

Nu wilde het geval, dat er in september 1917 nog een belangrijke cultu
rele organisatie in de gemeente bij was gekomen, namelijk de "Stichting
Campen". Zij had zich de bevordering van de kennis van het heden en
verleden van onze stad ten doel gesteld. De stichting wilde repertoria
van wetenswaardigheden aanleggen en verder waardevolle, antieke voor
werpen die betrekking hebben op de geschiedenis van Kampen, verza
melen; zij zou lezingen houden en zo mogeJijk tentoonstellingen inrich
ten. Het bestuur dacht er zelfs over, een gesalarieerd conservator aan
te stellen voor het beheer van de eigendommen van de stichting. Dit
gezelschap was als vanzelf voortgekomen uit een gesprek dat Reijers
met de apotheker M.F. Ennema een jaar of twee, drie tevoren op het
toen in restauratie zijnde schepentorentje had gevoerd, terwijl beiden
van het prachtige uitzicht op de stad en de rivier genoten. Het plan was
verder uitgewerkt met de wijnhandelaar F. Walkate; daarna hadden de
emaillefabrikant J.C. Berk, de boekdrukker Ph. Zalsman en de sigaren
fabrikant J. Boele nog in het bestuur zitting genomen. De eerste voor
zitter werd de heer Walkate.
Enigszins onduidelijk is de rol die de hoofdopzichter van gerneente
werken bij de oprichting van de stichting heeft gespeeld. Reijers was
immers tevens bestuurslid van de nog in het duister werkende vereniging
die naast een leeszaal een museum zou gaan beheren. En het inrichten
van een museum zou weldra ook de hoofdopzet van de "Stichting
Campen" worden. Bovendien mocht Reijers natuurlijk niet van het be
staan en het tweeledig doel van de leeszaalvereniging spreken. Verrnoe
delijk heeft hij van het begin af weinig vertrauwen gehad in de toekom
stige aanpak van die museumtaak door het leeszaalbestuur. Dan moet
hij de totstandkoming van die tweede organisatie hebben doorgezet om
haar in de toekomst tot een goede samenwerking en praktische samen
woning met de eerste in het Gotische Huis te brengen. Het kan niet
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anders dan dat Cuypers en ook het leeszaalbestuur weldra van zijn
toeleg hebben geweten. En terwijl de leeszaalvereniging nog in de diepe
schaduw bleef, had de oprichting van de "Stichting Campen" in de volle
zon plaats gevonden.
Blijkens de notulen van beide organisaties is in januari 1918 in diep
vertrouwen het eerste contact gelegd. De bestuursleden van de stichting
hebben toen het Gotische Huis bezocht. Met hen werd, onder voorbe
houd van een ministeriele goedkeuring, overeengekomen, dat de stich
ting zich op de tweede verdieping zou vestigen en de helft van de huur
zou betalen.
In februari en maart heeft het leeszaalbestuur in Den Haag de samenwo
ning en het huurcontract definitief wet en te regelen. Daarmee was het
van de plicht tot geheimhouding ontslagen. Het heeft daarop ook on
middellijk in april het grote cornite van 1911 in het gebouw van de
vrijmetselaarsloge samengeroepen. Eindelijk kon voorzitter Koch alles
wat- zich in het geheim had afgespeeld, aan het licht brengen: de hulp
van Cuypers, de statuten, de koninklijke goedkeuring, de zwijgplicht en
ten slotte de samenwerking met de "Stichting Campen". Het bestuur
kreeg de algehele instemming van. de vergadering en decharge van .de
taak die het tot dan toe volbracht had. De volgende dag werd in de
Kamper Courant de burgerij van het bereikte op de hoogte gesteld.
Het leek er aanvankelijk op, dat de "Stichting Campen" actiever was
dan de leeszaalvereniging. Dat was ook geen wonder; de laatste moest al
onderhandelende nog heel wat hindernissen nemen, eer zij tot inrichting
en opening kon overgaan. De stichting daarentegen had vrij spoedig tal
van schenkingen uit de Kamper gemeenschap ontvangen. Zij wilde,
voordat een definitieve ordening tot museum tot stand kwam, in de
zomer van 1919 een tentoonstelling openen om al iets van haar verza
meling te laten zien en daardoor nog meer belangstelling van de burgerij
voor haar doelstellingen op te wekken. De uitvoering van dit plan dreig
de belet te worden. Het Gotische Huis had na de restauratie te lang leeg
gestaan. Het beschikte over centrale verwarming, en dat was in die tijd
toen nog vrijwel alle gebouwen voor openbare diensten of voor onder
wijs door de concierges met grote, zwarte, stofverbreidende kolom
kachels warm gestookt moesten worden, een grote luxe. Het ongebruikt
laten van het ruime pand aan de drukke winkelstraat vie] natuurlijk op.
Vandaar dat de minister van het nieuwe departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, dat juist van Binnenlandse Zaken was afge
scheiden, bereid was, het tijdelijk beschikbaar te stellen tot het inrich
ten van een lees-en conversatiezaal voor werklozen. Hijhad daartoe een
verzoek van het Kamper gemeentebestuur in samenwerking met de
plaatselijke christelijke besturenbond ontvangen. Het leeszaalbestuur en
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de "Stichting Campen" voelden hier helemaal niet voor; zij vreesden
"vernielzucht" van de bezoekers, en zij vroegen zich af hoe lang dat
"tijdelijk" lOU duren. De heren Vis en Walkate zijn daarom bij minister
De Visser - de parlementarier die zich eens, tijdens de subsidiedebatten
in 1908 tot 1911, zo had onderscheiden en die in de komende jaren de
eerste wet voor de openbare bibliotheken in de Kamers lOU brengen -
op audientie gegaan. Zij hebben met hun argument, dat er in Kampen
tegen betaling best een ander onderkomen te vinden was, de minister
van een inwilliging weten af te houden. Daarna kon de "Stichting Cam
pen" haar tentoonstelling houden en in augustus van het volgende jaar
herhalen.
Wie er na de vergadering met het grote cornite in april stellig op gere
kend heeft, dat de totstandkoming van een O.L.B. wei in een jaar
bekeken lOU zijn, kwam bedrogen uit. De opening liet zelfs nog drie
jaar op zich wachten. En de omstandigheden waren juist zo gunstig!
Voorzitter Koch had zelfs meteen, toen hij het bestaan van de leeszaal
vereniging bekend maakte, openlijk de wens kunnen uitspreken, dat het
Kamper Nutsdepartement krachtig lOU gaan meewerken. Uit die hoek
was de degelijkste particuliere hulp te verwachten; zonder het Nut kon
zeker niet op korte termijn op een toereikend stichtingskapitaal gere
kend worden. Het voor Kampen in 1911 minimaal nodig geachte bedrag
van f 2.000 lOU in 1918 wegens de oorlogsinflatie drie- a viermaal over
troffen moe ten worden. Het Nutsdepartement reageerde terstond
sympathiek op het eerste schriftelijk verzoek. Daarbij verlangde het
gedetailleerd voorgelicht te worden omtrent de vermoedelijke stich
tings- en exploitatiekosten, omtrent overheidssubsidies en andere giften,
Kortom: gevraagd werd naar zulke gegevens, "waaruit blijken zal dat
Uw Vereeniging niet aileen kan worden opgericht en geinstalleerd, maar
ook kans heeft te blijven bestaan". Tweeeneenhalf jaar hebben de on
derhandelingen met het Nut geduurd.
Zolang het leeszaalbestuur nog niet over kapitaal beschikte, aarzelde het
blijkbaar een tweede verzoek om subsidie bij de gemeente in te dienen.
De raad was sinds 1913 van kleur veranderd. Toch behoefde de confes
sionele meerderheid nog geen afwijzing te betekenen, Wei zal het de
autoritaire persoonlijkheid van burgemeester Van Blommestein zijn ge
weest die het bestuur van een aanvraag weerhield. Van hem was bekend
hoe hij over de levensvatbaarheid van een openbare leeszaal in Kampen
dacht; van hem kon men tegenwerking verwachten tegen die plannen
van Cuypers waaraan de gemeente ten slotte nog eens te pas lOU moe
ten komen. Daarom zal het bestuur zijn pensionering in april 1919
hebben afgewacht. Met Van Blommestein legde de laatste liberale bur
gemeester van Kampen zijn ambt neer; en enkele weken later deed de
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eerste gereformeerde, in de persoon van M. Fernhout, zijn intree.
Niettemin moest de secretaris van de Centrale Vereniging het bestuur
daarna nog tot activiteit aanporren. Hij schreef, dat de raad erop kon
worden gewezen, dat met 1920 een nieuwe subsidieregeling van kracht
werd. Voortaan zou het aantal inwoners van de aanvragende gemeente
tot grondslag dienen. Kampen kwam met 20.000 inwoners in aanmer
king voor een jaarlijkse toelage van f 3.324. Voorwaarde was, dat de
gemeente ten minste f2.673 zou bijdragen. Het rijk zag echter van elke
steun af, als de gemeente helemaal weigerde met de exploitatie te hel
pen of als zij een bedrag zou uittrekken dat onder het door het rijk
gestelde minimum lag. "U' zult dus goed doen", voegde Greve aan zijn
brief van 22 november toe, "den Raad de duimschroeven flink aan te
zetten". Hij dacht vanzelfsprekend aan het bedroevende resultaat van
1912; voorts zal hij gemeend hebben, dat met de in 1919 nog verder
veranderde politieke situatie in de stad grote weerstanden te overwin
nen zouden zijn. Maar de partijverhouding in de raad was voor het
aanvragen van een subsidie gunstiger dan Greve kon vermoeden.
WeI was de meerderheid van rechts bij de raadsverkiezing van 1919 nog
vergroot. Een gevolg van de invoering van het algemeen kiesrecht voor
mannen! En ook van het nieuwe stelsel van evenredige vertegenwoordi
ging, waarbij voor alle zeventien raadszetels tegelijk kandidaten werden
gesteld. Rechts had beslag weten te leggen op elf zetels, te verdelen
onder vier antirevolutionairen, vier christelijk-historischen, twee katho
lieken en een van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Daartegenover
waren zes van links komen te staan - drie S.D.A.P.'ers, twee unie-libe
ralen en een vrijzinnig-democraat. Maatschappelijk had er in de raad een
nog veel grotere verschuiving plaats gevonden: de verhouding van de
gegoede tot de kleine burgers was van vijftien tegen twee in 1912 nu
zeven tegen tien geworden, onder welke laatsten vijf arbeiders. Met de
benoeming van burgemeester Fernhout meegerekend had Kampen dus
helemaal als liberale stad afgedaan. Voor iedere vrijzinnige was het in
1919 volkomen duidelijk geworden, dat de levenssfeer van de stad to
taal zou veranderen. Het geheide calvinisme dat meer dan drie eeuwen
in Nederland onverwoestbaar had gedijd, zou hier de nieuwe maatstaf
worden. En het te verwachten vrouwenkiesrecht zou de balans nog
meer aan de rechterzijde doen doorslaan. Voor vele liberalen was dit
vooruitzicht voldoende om de stad eerlang te verlaten.
Intussen stond de toewijzing van gemeentesubsidie er aanzienlijk beter
voor dan in 1912. De leeszaalvereniging was koninklijk goedgekeurd, zij
had een passende huisvesting en scheen op alle mogelijke medewerking
van Den Haag te kunnen rekenen. Wat Cuypers als bij toverslag had
bevorderd, dat kon toch moeilijk door de gemeenteraad genegeerd wor-
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den. Het leeszaalbestuur behoefde zich geen al te grote zorgen te ma
ken, al kon het toen zelfs nog niet op een stichtingskapitaal bogen.
Hoogstens kon men op de hoopgevende onderhandelingen met het Nut
wijzen. Ook moest de inzamelingsactie onder de burgerij nog beginnen.
Een bewijs van levensvatbaarheid was dus nog geenszins geleverd. Maar
de welwillende gezindheid van de minister woog tegen dat tekort op. De
door Greve aanbevolen duimschroeven behoefden niet eens te worden
aangedraaid. De vier verenigingsleden in de raad - J.H. Kok, T. Planten
ga, C.M. Vermeulen en W. Meijer -- wisten eigenlijk tevoren, dat er
globaal op tien voorstemmers gerekend kon worden; en dat werden er
in werkelijkheid zelfs twaalf, to en op 2 maart 1920 het gunstig gestelde
praeadvies van B. en W. in stemming kwam. Tot de vijf tegenstemmers
behoorden er van de A.R.P., de C.H.U. en de S.G.P. elk een en twee van
de R.K.S.P. De discussie is uiterst kort en erg tam geweest. Slechts een
tegenstander, de katholiek H.J. van Bergen, heeft wat gezegd en de
O.L.B.-propagandisten Plantenga en Meijer hebben hem weerlegd. AI
leen het overbekende geschilpunt der neutraliteit met het inherent ge
dachte gevaar voor weinig ontwikkelde mensen kwam in het geding.
Van belang was, dat het c.h. raadslid Ten Kate zich niet in het debat
mengde en met twee fractiegenoten met de meerderheid meeging. Dit
betekende dat de confessionele richting in de hervormde kerk zich nu
eindelijk met of zonder veel instemming bij de gegeven situatie had
neergelegd. Sinds het verschijnen van de S.G.P. kon de C.H.U. op den
duur de stemmen van de strijdbaarste confessionelen, de gereformeerde
bonders, toch niet houden. Bij links waren nog maar weinig liberalen
over en tegenstemmen uit zuinigheidsoverwegingen was op dat tijdstip
politiek niet verantwoord - de mogelijkheid van een "openbare" lees
zaal zou dan voorgoed verkeken zijn. De vijf raadsleden die tot de
arbeidersklasse behoorden, hebben allen voorgestemd; ver-gaande over
heidssteun aan een instelling voor het algemeen belang kon bij hen geen
punt van bezwaar zijn.
Nadat de gemeenteraad zich voor medewerking had uitgesproken, werd
in december de subsidieaanvrage bij de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen ingediend. Tegelijkertijd gaf de leeszaalvereniging
zich bij de Centrale Vereniging, die toen al zo'n 60 aangesloten biblio
theken telde, als lid op.
Na het belangrijke succes van de gemeentesubsidie had men aile aan
dacht weer op de onderhandelingen met het Nut kunnen richten. Nu
had de algemene secretaris van de Maatschappij de Kamper afdeling
geadviseerd, geen steun te verlenen; het hoofdbestuur hield zich vrijwel
afzijdig van de leeszaalbeweging. Die passieve of negatieve houding ver
hinderde evenwel niet, dat juist menig departement in eigen plaats van
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vestiging wei meehielp aan de oprichting van een leeszaal, waarbij veelal
de Nutsbibliotheek aan de moderner opgezette opvolger werd geschon
ken. Dat was trouwens de wijste gedragslijn, want bleef men op zelf
standigheid staan, dan verliep het lezerscorps naarmate de concurrent
aan boekenbezit won 38.

Toen het gesprek op gang was gekomen, heeft het leeszaalbestuur een
bijdrage van f 6.000 in het stichtingskapitaal, dat in totaal op f 8.175
was begroot, voorgesteld en voorts het in bruikleen afstaan van de
Nutsbibliotheek. Het Nutsbestuur was daartoe bereid, mits het dan
voortaan statutair eenderde van het leeszaalbestuur zou kunnen benoe
men. Deze zware eis werd ingegeven door het besef van de zich geleide
lijk voltooiende verandering van Kampen in geestelijk opzicht. Het ge
vaar leek niet ondenkbaar; dat de confessionele meerderheid, bij groei
ende overrnacht, van de gelegenheid gebruik zou maken om die open
bare leeszaal, die laatste herinnering aan de liberale tijd, in een christe
lijke, om te zetten. Het Nut wenste tegen die mogelijkheid een garantie.
En had het helemaal ongelijk?
Het leeszaalbestuur was met die dwingende voorwaarde niet gelukkig.
Het zag er niet tegen op het Nut enige inspraak te geven en de statuten
in die geest te laten veranderen, maar het vroeg zich af of bij een te
grote invloed van het Nut op het leeszaalbestuur het verkrijgen van de
rijkssubsidie niet in gevaar zou worden gebracht. Toch kon die finan
ciele steun van het Nut niet gemist worden; want van welke andere
particuliere instelling in de stad zou zo'n roy ale gift te verwachten zijn.
Na langdurige overweging kwam het leeszaalbestuur met dit alternatief
voor den dag: het Nutsdepartement krijgt het benoemingsrecht van een
lid in het bestuur; verder kan het aan de schenking de voorwaarde
verbinden, dat de leeszaal het bedrag moet terugbetalen wanneer zij
haar algemeen karakter verliest. Dit voorstel heeft het Nut aanvaard.
Notaris H.J. Carsten kreeg de opdracht de schenkingsacte te concipie
ren. Het document werd, nadat zowel de algemene ledenvergadering van
het Nutsdepartement als het grote leeszaalcornite hun fiat aan de in
houd had den gegeven, in december 1920 ten kantore van de notaris
gepasseerd. Ter plaatse werd de f 6.000 aan de vertegenwoordigers van
de leeszaal uitgeteld 39. Twee maanden tevoren was al een gift van f 500
door de ter ziele gaande Commissie van Toezicht op het Lager Onder
wijs toegezegd. Daarmee was het grootste deel van .het financiele funda
ment gelegd.
In het laatst van 1920 was ook de onderhandeling met de Leessocieteit
begonnen. Hoewel het eerste gesprek met de voorzitter bemoedigend
leek, kon het bestuur na ontvangst van het officiele verzoek tot over
dracht van de bibliotheek moeilijk tot dat ingrijpende besluit komen.
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Want reageerde het in positieve zin dan was daarmee de opheffing van
de meer dan 125 jaar oude bibliotheek bezegeld. Het lange bestaan met
zijn oorsprong in de patriottentijd ging bij de beslissing zwaar wegen; de
zware in perkament gebonden folianten der resolutie- en rekenboeken,
zelfs het oude uitgewoonde uitleenlokaal - voor meer dan een eeuw in
huur van de gemeente -, riepen vele herinneringen op. Sommige be
stuursleden klampten zich vast aan een hoopgevende vooruitgang in het
ledental gedurende het afgelopen verenigingsjaar: het was van 48 tot 61
gestegen. Zij meenden er financieel weer gezond voor te staan en hiel
den de bibliotheek met haar bezit van 1986 Nederlandse, 435 Franse,
268 Duitse en 80 Engelse boeken voor goed onderhouden. Een besluit
tot overdracht viel er niet. Dat kwam door het staken der stemmen. Dit
was voor de voorzitter, die zelf overigens de toekomst weinig optimis
tisch inzag, reden genoeg om de Leessocieteit dan maar te laten voort
bestaan, waarmee algemeen werd ingestemd 40 . Deze beslissing beteken
de niets meer dan uitstel van likwidatie - 1929 zou het fatale jaar
worden.
Ook de bibliotheek van Patrimonium bleef apart bestaan. Aanvankelijk
had het ernaar uitgezien, dat prof. Noordtzij door zijn spontane mede
werking in het groot-cornite de weg zou effenen voor de verhuizing van
de christelijke boekencollectie, van hoe bescheiden waarde zij ook
mocht zijn, naar de nieuwe leeszaal. Na diens dood in 1915 bleef de
voorzitter van de christelijke werkliedenvereniging, B.C. Bakker, tot de
opening in februari 1921 in het groot-comite. In de notulen van de
leeszaalvereniging is evenwel niets over onderhandelingen tot overdracht
van boekenbezit te vinden. Wei treffen we Patrimonium onder de con
tribuerende verenigingen aan. Hoe dan ook, de volksbibliotheek heeft
het nog tot 1955 uitgehouden; daarmee heeft zij zelfs de inbeslagne
ming van haar bezit tijdens de Bezetting overleefd, maar het bleek
onmogelijk om opnieuw tot enige bloei te komen.
V66r de opening diende het bestuur nog uitgebreid te worden. De
samenstelling was een te beperkte afschaduwing van het geestelijke,
politieke leven. in Kampen: Koch, Vis en Reijers waren vrijzinnig en
liberaal; Plantenga was gereformeerd en lid van de a.r. fracties in de
gemeenteraad en de Provinciale Staten; drs. Bax was na zijn verhuizing
naar Hilversum vervangen door het hoofd van de Julianaschool, H. Snel,
die als Nederlands-hervormde tot de confessionele richting behoorde.
Daarom heeft het bestuur de S.D.A.P. aangezocht een bestuurslid voor
te stellen. Het liefst had men de heer Vermeulen van het groot-cornite
naar het bestuur zien overstappen, maar deze meende te moe ten be
danken, waardoor pas na februari '21 een socialist opgenomen kon
worden.
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En dan was er het katholieke bevolkingsdeel. Zijn vertegenwoordigers in
de raad had den tegen de gemeentesubsidie gestemd. Dat was al niet
bemoedigend. Toch kon Plantenga enkele dagen na het raadsbesluit in
het bestuur melden, dat een van beide raadsleden hem had verklaard ,
achteraf spijt van zijn tegenstemmen te hebben. Daarom meende het
bestuur toch moeite te moe ten doen, een katholiek stadgenoot binnen
te halen. Maanden later heeft ds. Vis een gesprek met pastoor J. Gerrits
gehad. Deze heeft in een briefje van 4 februari 1921 hierop laten weten,
dat hij "na rijp beraad" besloten had, zich zowel van de voordracht van
een katholiek bestuurslid als van de openingsplechtigheid afzijdig te
houden, en dit met het oog op de plaatselijke omstandigheden. Het
vertrek van het vroegere bestuurslid Veldhuis liet zich weI pijnlijk voe
len! E{ kwam na verioop van tijd zelfs een Rooms-Katholieke Biblio
theek in de Buiten-Nieuwstraat. Na jaren is die wegens de inmiddels
geheel gewijzigde opvattingen tot een fusie met de O.L.B. gekomen.
Onderwijl was het bestuur overgegaan tot de benoeming van personeel.
Tot directrice en assistente werden respectievelijk de dames G. Smit en
A. van Dijkhuizen aangesteld. Als tijdelijke hulp kwam daar nog een,
mejuffrouw W. Voskuil bij. In de conciergewoning yond het echtpaar
H.J. van Slooten, waarvan de vrouw tot concierge werd benoernd, een
thuis.
In januari 1921 ging de Nutsbibliotheek van het hotel "De Dom van
Keulen" naar het Gotische Huis over. In de stad volgde de burgerij met
oplettendheid de inrichting van het nieuwe lektuurcentrum. Niet aile
belangstelling kon het bestuur gelijk waarderen. Het praatje was weer
rondgegaan, dat de leeszaal een soort societeit zou worden. Om "on
gewenschte elernenten" te weren vroeg het bestuur voor de eerste tijd in
de naaste omgeving politietoezicht aan. En de secretaris vertelde nog
eens in het kort in de krant, dat roken en praten in de leeszaal niet zou
worden toegestaan. "De zaal wordt in de hoede van het pubJiek aan
bevolen, juist als het plantsoen, met dit verschil echter, dat wie bescha
diging aanbrengt, verwachten moet, dat de toegang hem wordt ontzegd.
Zoo zijn onze manieren".

Op 9 februari 1921 is dan de openbare leeszaal geopend. Het was een
sobere plechtigheid, waarvoor waren uitgenodigd vertegenwoordigers
van rijk, provincie en gerneente, van het onderwijs, het plaatselijk vere
nigingsleven en het garnizoen. Van deze culturele gebeurtenis is een
foto bewaard gebleven. Daarop zijn in de langgerekte leeszaal om de
nieuwe leestafels het veertigtal belangstellenden vakkundig voor een
"kiek" in de krant opgesteld. Deze rustige burgers in hun sombere
kleding roe pen bij ons de wereld op van Letje, Frank van Wezels roem-
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ruchte jaren, Kees de jongen en Gouden teugels. Het kalme uiterlijk is
slechts schijnbaar, want de gefotografeerden leefden in een tijd van
grote bewogenheid. Goed twee jaar na de "grote oorlog" was Europa
politiek en maatschappelijk nog lang niet tot rust gekomen. Revoluties,
politieke moorden, vinnige strijd om grenscorrecties, vorsten in balling
schap, talloze vluchtelingen en ondervoede kinderen maakten een ellen
dig tijdsbeeld uit. Inflatie, faillissernenten, werkloosheid, stakingen - de
kranten stonden er vol van. In eigen land was na de opheffing van de
mobilisatie het leven van vroeger niet teruggekeerd. Door de invoering
van het algemeen kiesrecht was de tijd van de liberalen voorbij. De
politieke toekomst scheen weggelegd voor de confessionele partijen en
eveneens voor de socialisten.
Vandaar dat iets van al die veranderingen die zich alom voltrokken,
doorstraalde in de rede van voorzitter Koch: "Thans vooral is het van
groot belang voor staat en gemeenschap geestelijke wapens aan te gor
den door kennis te .nemen van wat des tegenstanders is, thans nu alles
streeft naar vernieuwing tot in het revolutionaire toe, naar een ver
nieuwing der onderdeelen de een, naar vernieuwing der fondamenten de
ander, ook al zou daarbij het gansche gebouw instorten. Daarom is
voor ieder studie van de wetenschappelijke, esthetische en religieuse
problemen onzer dagen een dringende eisch". Wij zouden het in deze
tijd minder behoudend formuleren, maar waar het in deze woorden op
aankomt is, dat de functie van een openbare leeszaal en bibliotheek in
een wereld-in-beweging juist is gezien.

Besluit

De stichting van de O.L.B. te Kampen is niet louter het resultaat ge
weest van weldoordacht handelen, zoals dat tot uiting komt in het
instellen van een stichtingscornite, het voeren van propaganda, het in
zamelen van sympathiebetuigingen en van bel often tot financiele steun,
in het opstellen van statuten, het aanvragen van rechtspersoonlijkheid
en van overheidssubsidies, in het benoemen van personeel en het bestel
len van bceken, kasten en leestafels. Als elk historisch gebeuren werd zij
mede bepaald door omstandigheden van plaats en tijd, door toevallig
heden en door schijnbare tegenstrijdigheden.
Zo had Den Haag al tijdens de strijd om de rijkssubsidie aan de Iande
lijke leeszaalorganisatie in de Staten-Generaal een nogal ongewoon
beeld te zien gegeven. Daar was minister Heernskerk, de leider van een
confessioneel coalitiekabinet zonder medewerking van de beide partijen
waaruit zijn regering voortkwam, maar met de steun van de c.h.ifractie,
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de oppositie ter wille geweest. In onze stad daarentegen had de liberale
raadsmeerderheid de mogelijkheid om het stichtingscomite op gang te
helpen verspeeld. En de laatste liberale burgemeester had er allerminst
om getreurd. Nee, als het erop aankomt, dankt Kampen zijn "open
bare" feitelijk aan een persoon, een buirenstaander nog wel, Rijksarchi
teet Cuypers toonde op 88-jarige leeftijd nog zoveel vitaliteit, dat hij
een ontmoedigd oprichtingscornite nieuw vertrouwen gaf. Hij hielp het
aan het prachtige Gotische Huis en aan de onontbeerlijke steun van het
departement van Binnenlandse Zaken. Deze dienst aan een actie die een
gezindteloze leeszaal moest brengen, zou men toen allerminst van een
der voormannen van het ultramontaanse katholicisme verwachten. Wij
kunnen de O.L.B. wegens het initiatief tot haar oprichting en het
Ieeuwedeel van het stichtingskapitaal het laatste gedenkteken van de
liberale tijd noemen. Maar dan moeten wij meteen op de spontane
medewerking van enkele gereformeerde Karnpers, aangevoerd door
Noordtzij, wijzen. Die hulp van rechts kwam in weerwil van dr. A. Kuy
pers artikelen in De Standaard. Ze heeft pas goed doorgewerkt na
Noordtzij's dood, toen het tweede verzoek om subsidie in de raad in
behandeling kwam. De stad was destijds juist aan de derde calvinistische
periode van haar geschiedenis begonnen.
Het spreekt uit de voorgaande zin eigenlijk al vanzelf', dat de leeszaal
vereniging van het begin af niet het onverdeelde vertrouwen van de hele
burgerij heeft genoten. Lange tijd is er een groot achterdocht tegen haar
boekenbezit gebleven. Burgemeester Fernhout waarschuwde al op de
openingsdag bij aile goede wensen die hij het bestuur meegaf: U leeft in
een "glazen huis", waarmee hij niet uitsluitend op de vele glas-in-lood
ramen van het gebouw zinspeelde. Toch heeft de vereniging door haar
dienstverlening geleidelijk erkenning gekregen. De aanwas van haar
ledental toont dat overduidelijk aan: de, naar schatting, 750 ingeschre
venen van 1921 groeiden aan tot de 6.665 van 1971. En, gerekend naar
de verhouding van het aantal leden tot het bevolkingstotaal van de
gerneente, gaven die vijftig jaren een stijging van ongeveer 3,7 tot on
geveer 22 pro cent te zien. In dit opzicht behoort de Kamper O.L.B. tot
de bloeiendste van Nederland. Ten slotte kunnen we vaststellen, dat de
wens van ds. Vis uit 1921 is uitgekomen: zij is "wortelvast"!
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Noten

1. Na 1816 Nederduits-hervormden genoemd.
2. Gemeentestem, is. 48, 1898, nr. 2455, d.d. 17 okt.
3. L. 1. Rogier hceft in Katholieke herlcving (1956), biz. 363, Bos in een iets

latere periode van zijn politieke loopbaan aldus gekarakteriseerd: "De alge
meen geachte vrijzinnig-democraat dr. D. Bos, een man van biezondere gaven
van hoofd en hart, het tegendecl van een partij-politicus en na Schaepman
misschien wei de meest "bindende" figuur in ons dikwijls in klein geharrewar
opgaand politiek wereldje".

4. E. van Raalte, Dr. D. Bos (1962), biz. 27 e.v.
5. In 1912 opgevoJgd door Maandblad voor Bibliotheekwezen, dat in 1916

door de Centrale Vereniging werd vervangen door Bibliotheekleven. Deze
gegevens zijn ontleend aan: L. Brummel, "In memoriam dr. H. E.Greve",
Bibliotheekleven, jg. 43, no. 2, biz. 49 e.v.

6. H. E. Greve, Gcschicdcnis der leeszaalbeweging in Nederland. Gedenkboek
uitgegcven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan der Centrale
Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken (1933), blz. 122 e.v.

7. Hij werd in het najaar van 1908 bij tussentijdse verkiezingen in het district
Ommen gekozen.

8. 1. Voerrnan, Het conflict Kuyper-Heemskerk (1954), biz. 31.
9. Volgens Kuyper wcrkt er een "grondtegenstelling" door op aile terreinen van

het leven, in de wetenschap, de kunst, de politiek en het onderwijs - een
antithcsc tussen de aanvaarding van Gods souvereiniteit en de verwerping
ervan. Ze heeft sinds de zondeval in het paradijs bestaan, maar spitste zich
toe in het verwereldlijkte denken van de Verlichting en woekerde tijdens de
Franse Revo1utie voort tot in de praktijk van het openbare leven - vandaar
dat Kuyper en de zijnen zich "anti-revolutionair" noemden. In de felheid van
de politieke discussie werd de antithese door Kuypers tegenstanders eenvou
dig ervaren als het stellen van de "geloovigen" uit de rechtse partijen tegen
over de "paganisten" van links.

10. J. A. A. H. de Beaufort, Viiftig jaren [lit onze gcschiedenis 1869-1918
(1928), dl. II, bIz. 122; P. 1. Troelstra, Gedenkschriften (1929), dl. III,
biz. 157; P. A. Diepenhorst, Mr. Th, Heemskerk de christen-staatsman
(1932), bIz. 115,121.

11. Greve, Gcdenkbock , biz. 42 c.v.
12. Greve, t.a.p., biz. 127.
13. De Vereniging van Openbare Leeszalen had aangevraagd het bedrag van

f 11.680 om hct als voigt te verdelen: voor de Vereniging f 1500 en de rest
voor de 10 aangesloten instellingen (uitgezonderd de gemeentelijke van Rot
terdam) - Alkmaar f 275, Dordrecht f 1330, Den Haag f 1200, Groningen
f 1470, Hilversum f1200, Lecuwarden f 925, Leiden f 900, Sneek f 880,
Utrecht f 1520 en Zutfen /480. Deze bedragen waren door de Vereniging
berckerid op grond van ingeleverde exploitatiecijfers over 1909 en de begro
tingen voor 1910 en 1911.
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14. Greve, t.a.p., biz. 145.
15. Greve, t.a.p., biz. 146.
16. Greve, t.a.p., biz. 147.
17. Greve, t.a.p., biz. 137 t/m.139.
18. Greve, t.a.p., biz. 148,149.
19. Greve, t.a.p., biz. 147, 148.
20. KC., 10jan. 1909.
21. KC., 29 dec. 1910 en 9 febr. 1911.
22. K C., 26 febr. 1911.
23. K c., 2 maart 1911.
24. KC., 27 maart 1910.
25. KC.,5 maart 1911.
26. KC., 14 rnei 1911.
27. Deze vesting werd op het einde van de vorige eeuw aangelegd door Franse

ingenieurs. Zij kwam in het nieuws tijdens de Chinees-Japanse Oorlog
(1894-1895). In 1897 pachtten de Russen de belangrijke oorlogshaven voor
25 jaar van de Chinezen om er een van de eindstations van hun Transsiberi
sche spoorweg van te maken. Tijdens de Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905)
werd Port-Arthur voor de tweede maal door de Japanners belegerd.

28. District 1 omvatte het midden van de stad en werd aan de noordzijde globaal
begrensd door een lijn, te trekken van het Bestedelingenhuis aan de
3e Ebbingestraat tot het Van Heutszplein; aan de zuidzijde door een lijn van
de Cellebroederspoort tot aan de IJssel ter hoogte van de Blauwehandstecg.
Verder vielen onder dit district de bewoners van Sehokland, het Binnenei
land, de Mandjeswaard, de reehter Usseloever ten zuiden van het Ganzendiep
en aile Kamper schippers die geen vaste woonplaats hadden. Het stembureau
was in het stadhuis. District 11: het gedeelte van de gerneente ten zuiden van
district J. Hier gingen de kiezers in de gymnastiekzaal in de Molenstraat ter
stembus. District 111: het gedeelte van de gemeente ten noorden van dis
trict I. De bewaarschool van de dames Klaucke aan de Noordweg diende tot
stemlokaal.

29. De gemeente-secretarie van Hsselrnuiden stond vroeger in Kampen aan de
Burgwal. Het monumentale l Se-eeuwse gebouw is kortgeleden helaas ge
sloopt om voor de uitbreiding van de Gasthuizen plaats te maken.

30. H. G. Leih, Kaart van politiek Nederland (1962), biz. 150, 151.
31. Prijscourant-Jaarboekje 1898 van de wijnhandelaar H. J. Walkate, biz. 88 en

91.
32. De Kamper Werklieden-Vereniging "Eendracht maakt Macht", later genoernd

de Vrijzinnige Arbeiders Bond. Zie: R. J. Kolman, "J. B. Meerkerk, de
Kamper liberal en en de volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat (1891-1893)",
Kamper Almanak (1968/69), biz. 177 e.v.

33. H. E. Greve, "Kampen: bakermat van een model-schoolkrant" - Stemmen
uit het verleden, uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar gymnasiaal onder
wijs en 80 jaar H.B.S. te Kampen (1948), biz. 9 e.v.
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34. H. P. L. Wiessing, Bewegend portret (1960): zie het register op de naam
Greve.

35. W. van der Pluyrn , "De invloed van Jhr. mr. Victor de Stuers als grondlegger
van de monumentenzorg in Nederland", De Maasgouw , dl. 64, 6ge jg.,
all 3-5 (1950), biz. 56.

36. Dit voorstel kwam in oorsprong waarschijnlijk van de heer Hoefer. Die was
vroeger artillerieofficier geweest, maar had wegens een opgelopen letsel bij
militaire oefeningen de dienst moetcn verlaten. Tijdens de Eerste Wereldoor
log heeft hij zich weer voor het leger gemeld en bracht hij het nog tot de rang
van gcneraal-majoor.

37. Dossier Gotische Huis. Nieuw Archief, nr. 266l.
38. Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1784-1935,biz. 164,

165.
39. Notulen a.L.B. 10 mrt., 6 rnei, 26 aug., 20 en 24 sept., 5 en 19 okt., 21 dec.

1920.
40. Bock van resolutien van de Leessocieteit opgericht binnen Campen in den

Jaare 1792 (Walkate-archief), 12 jan. 1921.

Rec tificatie.

De toto afgedrukt in de Kamper Almanak van 1968/69 tegenover biz. 192 is niet
van J. B. Meerkerk.
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